
                             
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Mediul social și mediul școlar 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Adrian Gorun 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. Raluca Gabriela Loga 
2.4. Anul de studii I 2.5. Semestrul  I 
2.6. Codul disciplinei UCB 01.4.1.OS.1.01 2.7. Număr de credite 4 
2.8. Tipul de evaluare Examen 2.9. Regimul disciplinei obligatoriu 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 
3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri  20 
Tutoriat  - 
Examinări - 
Alte activităţi - 
3.7. Total ore studiu individual 44 
3.8. Total ore pe semestru 100 
 

 
          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Condiții de management de grup (activitatea la curs se va desfășura cu tot 

efectivul de studenți înscriși). 
5.2. de desfășurare a 
seminarului 

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Condiții de management de grup (activitatea la seminar se va desfășura pe 

grupe) 
 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2. Facultatea Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3. Departamentul Litere și Științe ale Educației  
1.4. Domeniul de studii  Ştiinţe ale Educației  
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum  Nu este cazul 

4.2. de competenţe Nu este cazul 



6. Competențe specifice acumulate 
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CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și 
preșcolar. 
CP2. Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar și 
preșcolar 
CP3. Evaluarea proceselor de învățare, a rezultatelor și a progresului înregistrat de preșcolari / 
școlari mici. 
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 CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 
CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfășurării proiectelor 
și a programelor din domeniul științelor educației                                   
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea formării și 
dezvoltării profesionale continue 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Cursul urmărește oferirea unei perspective integratoare asupra fenomenului educațional 
contemporan si a factorilor ce determina evoluția si restructurarea acestuia. Cursul 
evidențiază relația biunivocă mediu social-mediu școlar, insistând pe coordonata 
teleologică de ordin social a educației 
 

7.2. Obiectivele specifice 

Competențe specifice acumulate, organizate pe 3 categorii: cognitive, procedurale și 
atitudinale. 
 însușirea cunoștințelor esențiale referitoare la rolul mediului social și școlar în 

dezvoltarea personalității; 
 identificarea principalelor dimensiuni ale educației si asimilarea principiilor si 

strategiilor specifice de realizare a acestora; 
 identificarea principalelor direcții de restructurare a fenomenului educațional 

contemporan în funcție de evoluția mediului social 
 

  8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare 
Nr. 
Ore 
Obs. 

Conceptualizări. Coordonatele mediului social și 

mediului școlar – factori potențiali care influențează / 

generează abandonul școlar 

Expunerea; Prelegerea 

6 

 O retrospectivă asupra mediului social și a mersului 

educației românești 

Expunerea; Prelegerea cu demonstrații 
și aplicații 6 

Mediul social, mediul școlar și abandonul școlar pe 

parcursul a șapte decenii (1918-1989). Repere esențiale 

Expunerea; Prelegerea cu demonstrații 
și aplicații 4 

Transformări ale mediului social și mediului școlar după 

decembrie 1989 

Expunerea; Prelegerea cu demonstrații 
și aplicații 6 

Abandonul școlar în România: cauze și efecte sociale Expunerea; Prelegerea cu demonstrații 
și aplicații 6 

Bibliografie obligatorie: 
1. Raluca Gabriela Loga, O retrospectivă asupra mediului social și a mersului educației românești (de la 

începuturi până în decembrie 1989), Editura Universitaria Craiova, 2020; 
2. Gorun A., Gorun H. T., Compendiu: sociologia istoriei legislației învățământului românesc (de la 

1864 până azi), Editura Universitaria, Craiova, 2019. 



Bibliografie facultativă: 
3. Boia L., De ce este Romania altfel?, Ediția a II-a adăugită, Editura Humanitas, București, 2013 
4. Bulei I., O istorie a românilor, Ediția a IV – a revăzută, Editura Meronia, 2007 
5. Cucoș C., Istoria pedagogiei, Idei și doctrine pedagogice fundamentale, Editura Polirom, 2001 
6. Gorun A. (coord.), Pedagogie și doctrine pedagogice. Manual, Editura Universitaria Craiova, 2018 
7. Gorun A. (coord.), Perspectivele învățământului românesc (cu propuneri de lege ferenda), Editura 

Universitaria, Craiova, 2019 
8. Gorun A., Contribuții la reconstrucția identității educației naționale (Sinteze), Editura Academica 

Brâncuși, Târgu-Jiu, 2015 
9. Gorun A., Dezvoltarea socială și globalizarea, Editura Academica Brâncuși, Târgu-Jiu, 2012 
10. Gorun A., Educația încotro?, Editura „Academica Brâncuși”, Târgu-Jiu, 2010 
11. Gorun A., Gorun H. T., O nouă paradigmă a educației? Construcții normative după 1989, Editura 

ProUniversitaria, București, 2014 
12. Gorun A., Gorun H. T., O perspectivă  istorico-sociologică asupra legislației din învățământul 

românesc (De la Marea Unire la decretul nr.175/2 august  1948), Editura ProUniversitaria, 
București, 2014 

13. Gorun A., Gorun H. T., Regimul comunist din România și legiferările din educație, Editura 
ProUniversitaria, București,  2014 

14. Gorun A., Gorun H. T., Un scurt tratat despre educație (Teoria generală și sociologia educației. 

Elemente de memetică), Editura Universitaria Craiova, 2016 
15. Marga A., Anii reformei, 1997-2000, Editura EFES, Cluj, 2000 
16. Marga A., Privire în viitorul învățământului Românesc (12 ianuarie 1998), Buletinul informativ nr. 

1 al MEN 

17. Marga A., Viitorul Universității, Editura Ecou Transilvan, 2020 

 

8.2. Seminar Metode de predare Nr. ore  

Mediul social și mediu școlar 
 

Seminar – dezbatere  2 

Coordonatele mediului social 
 

Seminar – problematizat  2 

Educația – proces și produs Seminar – referat  2 

Educația și accesul la educație Seminar – referat 2 

Abandonul școlar Seminar – referat 2 

Educația și accesul la educație azi Seminar – referat 2 

Fundamentele teoretice și pedagogice ale 
construcției proiectului educației românești 

Seminar – problematizat 2 

Evoluția mediului social și consolidarea mediului 
școlar în România. Fundamentele normative ale 
modernizării învățământului românesc (1864 - 1 
Decembrie 1918) 

Seminar – problematizat 2 

Unirea de la 1 Decembrie 1918 și reconfigurarea 
mediului social și a mediului școlar 

Seminar – problematizat 2 

Mediul social, mediul școlar, abandonul școlar și 
regimul politic totalitar comunist în România 

Seminar – problematizat 2 

O radiografie a caracteristicilor mediului social și 
mediului școlar la momentul prăbușirii 

Seminar – problematizat 2 



comunismului 
Legea învățământului din 24 iulie 1995 – cadrul 
normativ de organizare și funcționare a mediului 
școlar 

Seminar – problematizat 2 

Anii reformei și provocările asupra mediului social Seminar – problematizat 2 

Mediul social, mediul școlar și provocările majore 
după anul 2000 

Seminar – problematizat 2 

Bibliografie obligatorie: 
1. Raluca Gabriela Loga, O retrospectivă asupra mediului social și a mersului educației românești (de la 

începuturi până în decembrie 1989), Editura Universitaria Craiova, 2020 
2. Gorun A., Gorun H. T., Compendiu: sociologia istoriei legislației învățământului românesc (de 

la 1864 până azi), Editura Universitaria, Craiova, 2019. 
Bibliografie facultativă: 

3. Boia L., De ce este Romania altfel?, Ediția a II-a adăugită, Editura Humanitas, București, 2013 
4. Bulei I., O istorie a românilor, Ediția a IV – a revăzută, Editura Meronia, 2007 
5. Cucoș C., Istoria pedagogiei, Idei și doctrine pedagogice fundamentale, Editura Polirom, 2001 
6. Gorun A. (coord.), Pedagogie și doctrine pedagogice. Manual, Editura Universitaria Craiova, 

2018 
7. Gorun A. (coord.), Perspectivele învățământului românesc (cu propuneri de lege ferenda), 

Editura Universitaria, Craiova, 2019 
8. Gorun A., Contribuții la reconstrucția identității educației naționale (Sinteze), Editura 

Academica Brâncuși, Târgu-Jiu, 2015 
9. Gorun A., Dezvoltarea socială și globalizarea, Editura Academica Brâncuși, Târgu-Jiu, 2012 
10. Gorun A., Educația încotro?, Editura „Academica Brâncuși”, Târgu-Jiu, 2010 
11. Gorun A., Gorun H. T., O nouă paradigmă a educației? Construcții normative după 1989, 

Editura ProUniversitaria, București, 2014 
12. Gorun A., Gorun H. T., O perspectivă  istorico-sociologică asupra legislației din învățământul 

românesc (De la Marea Unire la decretul nr.175/2 august  1948), Editura ProUniversitaria, 
București, 2014 

13. Gorun A., Gorun H. T., Regimul comunist din România și legiferările din educație, Editura 
ProUniversitaria, București,  2014 

14. Gorun A., Gorun H. T., Un scurt tratat despre educație (Teoria generală și sociologia 

educației. Elemente de memetică), Editura Universitaria Craiova, 2016 
15. Marga A., Anii reformei, 1997-2000, Editura EFES, Cluj, 2000 
16. Marga A., Privire în viitorul învățământului Românesc (12 ianuarie 1998), Buletinul informativ 

nr. 1 al MEN 
17. Marga A., Viitorul Universității, Editura Ecou Transilvan, 2020 

 
9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Conținutul disciplinei răspunde ariilor tematice din domeniu abordate pe plan național și internațional 
la acest nivel de studii, constituind premise pentru dezvoltarea competențelor profesionale și transversale 
ale studenților 

 

10. Evaluare 
 

Tip 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs 

Cunoaşterea terminologiei utilizate  Evaluare sumativă la sfârșitul 
semestrului   

 
Evaluare formativă (pe tot 

60 % 
 
 

Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 



parcursul semestrului)   
 
 

10.5. 
Seminar 

Însuşirea problematicii tratate la curs şi seminar  Evaluare formativă (pe tot parcursul 
semestrului)  
 

Activitati specifice studiului 
individual (teme de casă, proiecte 
individuale sau in echipa etc.) 40 % 

Capacitatea de a utiliza corect noțiunile 
de bază 
Dobândirea abilităţii de rezolvare a cazurilor 
practice 
Evaluarea argumentelor proprii sau susţinute de 
alţii 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 
Prezență la activitățile de seminar   

10.6. Standard minim de performanţă 
- Standarde minime pentru nota 5:  
 să dovedească însușirea minimă a materiei (cunoștințe fundamentale); 
 obligativitatea realizării a 50 % din sarcinile impuse în cadrul activității de seminar; 
 pentru sesiunea de restanțe și măriri de note se aplică aceleași criterii. 

 
- Standarde pentru nota 10:            
 un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare                                                              

a limbajului de specialitate 
 obligativitatea realizării a 100 % din sarcinile impuse în cadrul activității de seminar; 
 pentru sesiunea de restanțe și măriri de note se aplică aceleași criterii. 

 
           

                                                                 Semnătura titularului de curs: 
                                                               Prof. univ. dr. Adrian GORUN            

 
 

                                                             Semnătura titularului de seminar:   
                                                                 Asist. univ. Raluca Gabriela LOGA 

 
 

Data avizării în departament,                                                                            Director de department,  
 

 

Decan, 



                             
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Teoria generală a educației 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Adrian Gorun 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Dr. Sfinteș Costina 
2.4. Anul de studii I 2.5. Semestrul  I 
2.6. Codul disciplinei UCB 0141OS108 2.7. Număr de credite 3 
2.8. Tipul de evaluare Examen 2.9. Regimul disciplinei obligatoriu 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1 
3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

42 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 14 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri  14 
Tutoriat  - 
Examinări - 
Alte activităţi - 
3.7. Total ore studiu individual 33 
3.8. Total ore pe semestru 75 
 

 
          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Condiții de management de grup (activitatea la curs se va desfășura cu tot 

efectivul de studenți înscriși). 
5.2. de desfășurare a 
seminarului 

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Condiții de management de grup (activitatea la seminar se va desfășura pe 

grupe) 
 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2. Facultatea Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3. Departamentul Litere și Științe ale Educației  
1.4. Domeniul de studii  Ştiinţe ale Educației  
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum  Nu este cazul 

4.2. de competenţe Nu este cazul 



6. Competențe specifice acumulate 
C
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CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și 
preșcolar. 
CP2. Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar și 
preșcolar 
CP3. Evaluarea proceselor de învățare, a rezultatelor și a progresului înregistrat de preșcolari / 
școlari mici. 
CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 
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 CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 
CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice desfășurării proiectelor 
și a programelor din domeniul științelor educației                                   
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea formării și 
dezvoltării profesionale continue 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Cursul urmărește oferirea unei perspective integratoare asupra fenomenului educațional 
contemporan si a factorilor ce determina evoluția si restructurarea acestuia. Curusl 
dezvoltă relația dintre idealul educațional, misiunea educației și finalitățile educației în 
era cunoașterii. 

7.2. Obiectivele specifice Competențe specifice acumulate, organizate pe 3 categorii: cognitive, procedurale și 
atitudinale. 
 însușirea cunoștințelor esențiale referitoare la rolul educației în dezvoltarea 

personalității; 
 identificarea principalelor dimensiuni ale educației si asimilarea principiilor si 

strategiilor specifice de realizare a acestora; 
 identificarea principalelor direcții de restructurare a fenomenului educațional 

contemporan; 
 formarea deprinderilor privitoare la învățarea pe tot parcursul vieții. 

 

  8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare 
Nr. 
Ore 
Obs. 

Capitalul social, capitalul educațional și comunitatea 
- capitalul social 
- capitalul educațional 

Educația – proces și produs. Identitatea educației 

Expunerea; Prelegerea 

6 

Comunitățile în era globalizării 
Comunitățile / societățile 

Expunerea; Prelegerea cu demonstrații 
și aplicații 6 

Norme și valori în educație 
- Despre valori și norme – aspecte de ordin 

general 
- Comunități și societăți; diferențieri în structura 

capitalului social 

Expunerea; Prelegerea cu demonstrații 
și aplicații 

8 

Idealul educațional și fecunda contaminare prin imitație 
- Aspecte generale 
- Idealul educațional și finalitățile educației 

 

Expunerea; Prelegerea cu demonstrații 
și aplicații 

8 

Bibliografie obligatorie: 
1. Adrian Gorun, Horațiu Tiberiu Gorun, Un scurt tratat despre educație, Craiova: Universitaria, 

2016 
Bibliografie facultativă: 



1. Adrian Gorun, Contribuții la reconstrucția identității educației naționale, Târgu-Jiu, Academica 
Brâncuși, 2015 

2. Adrian Gorun, Horațiu Tiberiu Gorun, O nouă paradigmă a educației, București, ProUniversitaria, 
2014 

3. Adrian Gorun, Studiu sociologic asupra Legii 1/2011. Educația și comunitatea, Editura Didactică 
și Pedagogică, București 2013 

4. Constantin Cucoș, Istoria pedagogiei. Idei și doctrine pedagogice fundamentale, Editura Polirom 
2011 

 

8.2. Seminar Metode de predare Nr. ore  

Capitalul social și capitalul educațional. Valori 
și norme în educație 

seminar –referat 2 

Educația și societatea actuală  seminar –referat 2 

Lumea actuală și criza culturii  seminar –referat 2 

Probleme majore ale învățământului românesc 
actual 

seminar –referat 2 

Comparație: Sistemul de învățământ din 
România și sistemul de învățământ japonez 

seminar –referat 2 

Finalitatile educației seminar –referat 2 
Idealul educațional și fecunda contaminare 
prin imitație; 

seminar –referat 2 

Bibliografie obligatorie: 
1. Adrian Gorun, Horațiu Tiberiu Gorun, Un scurt tratat despre educație, Universitaria Craiova, 2016 
Bibliografie facultativă: 

2. Adrian Gorun, Contribuții la reconstrucția identității educației naționale, Târgu-Jiu, 
Academica Brâncuși, 2015 

3. Adrian Gorun, Horațiu Tiberiu Gorun, O nouă paradigmă a educației, București, ProUniversitaria, 
2014 

4. Adrian Gorun, Studiu sociologic asupra Legii 1/2011. Educația și comunitatea, Editura 
Didactică și Pedagogică, București 2013 

5. Constantin Cucoș, Istoria pedagogiei, Idei și doctrine pedagogice fundamentale, Editura 
Polirom 2011 

6. V. Chiș, Provocările pedagogiei contemporane, Cluj-Napoca, Ed. Presa universitară clujeană, 2005 
 

 

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Conținutul disciplinei răspunde ariilor tematice din domeniu abordate pe plan național și internațional la 
acest nivel de studii, constituind premise pentru dezvoltarea competențelor profesionale și transversale ale 
studenților 

 

10. Evaluare 
 

Tip 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs 
Cunoaşterea terminologiei utilizate  Evaluare sumativă la sfârșitul 

semestrului  60 % 
Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor 



Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 

 
Evaluare formativă (pe tot 

parcursul semestrului)  

 
 
 
 
 

10.5. 
Seminar 

Însuşirea problematicii tratate la curs şi seminar  Evaluare formativă (pe tot parcursul 
semestrului)  
 

Activitati specifice studiului 
individual (teme de casă, proiecte 
individuale sau in echipa etc.) 40 % 

Capacitatea de a utiliza corect noțiunile 
de bază 
Dobândirea abilităţii de rezolvare a cazurilor 
practice 
Evaluarea argumentelor proprii sau susţinute de 
alţii 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 
Prezență la activitățile de seminar   

10.6. Standard minim de performanţă 
- Standarde minime pentru nota 5:  
 să dovedească însușirea minimă a materiei (cunoștințe fundamentale); 
 obligativitatea realizării a 50 % din sarcinile impuse în cadrul activității de seminar; 
 pentru sesiunea de restanțe și măriri de note se aplică aceleași criterii. 

 
- Standarde pentru nota 10:            
 un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoștințelor, de asimilare                                                              

a limbajului de specialitate 
 obligativitatea realizării a 100 % din sarcinile impuse în cadrul activității de seminar; 
 pentru sesiunea de restanțe și măriri de note se aplică aceleași criterii. 

 
           

                                                                 Semnătura titularului de curs:       
                                                                   Prof. univ. dr.   Adrian GORUN 

 
 

                                                             Semnătura titularului de seminar:  
                                                               Dr. Costina SFINTEȘ  

 
 
 

Data avizării în departament,                                                                            Director de department,  
 

 

Decan, 
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                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învãţãmânt superior Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu 

1.2 Facultatea  Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 
Administrație Publică 

1.3  Departamentul                                   Litere și Științe ale Educației 
1.4 Domeniul de studii                 Stiinte ale educatiei 

1.5 Ciclul de studii                   Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea    Pedagogia Învaţamântului Primar şi Preşcolar 

1.7 Anul universitar 2020-2021 

     

2. Date despre disciplinã 
2.1 Denumirea disciplinei              Metodologia cercetării în 

științele educației 
Cod disciplina 
UCB .01.4.1.O.D.4.13. 

2.2 Titularul activitãţilor de curs    Lector univ. dr. Vîrtop Sorin-Avram 

2.3 Titularul activitãţilor de seminar Asistent univ. drd.  Daju Elena 

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de 
evaluare 

E 2.7 Regimul 
disciplinei 

DD 
Obligatorie 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitãţilor didactice) 
 
3.1 Numãr de ore pe sãptãmânã          4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învãţãmânt 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp                                                            ore 

Studiul dupã manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             24 

Documentare suplimentarã în bibliotecã, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren                               15 

Pregãtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   28 

Tutoriat  

Examinãri   2 

Alte activitãţi ..................................                                      - 

3.7 Total ore studiu individual      69 

3.9 Total ore pe semestru            125 
3.10 Numãrul de credite              5 
 

    4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum        Pedagogie si psihologie 

4.2 de competenţe        Practica pedagogica in invatamantul prescolar si primar 

 

    5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfãşurare a cursului  Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), 

laptop, videoproiector; 

 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică 
universitară; 

 Platforma Zoom sau altele recomandate. 
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5.2. de desfãşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), 
laptop, videoproiector; 

 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică 
universitară; 

 Platforma Zoom sau altele recomandate. 

 

    6. Competenţele specifice acumulate 

Competente 
profesionale 

Metodologice, de comunicare şi relaţionare, de evaluare a elevilor, 
psiho-sociale, tehnice şi tehnologice, de management 
Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a 
procesului de învățământ și a activităților de învățare / integrare 
socială specifice vârstei grupului țintă 

Consilierea, orientarea și asistarea psihopedagogică a diverselor 
categorii de persoane / grupuri educaționale (preșcolari / școlari 
mici / elevi, familii, profesori, angajați etc.) 
Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a 
evoluției în carieră 

Competente 
transversale 

Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională 
fundamentate pe opţiuni valorice explicite specifice specialistului 
în ştiinţele educaţiei în cadrul cercetării educaţionale 
Promovarea valorilor asociate realizării unui învăţământ de calitate 
în conformitate cu politicile educaţionale interne şi în acord cu ele 
elaborate şi popularizate la nivel european pe baza societăţii 
cunoaşterii specifice domeniului educaţional european şi a 
interculturalităţii 
Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare 

specifice desfășurării proiectelor și a programelor din domeniul științelor 
educației                                   

Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul 
vieții în vederea formării și dezvoltării profesionale continue 

 

    7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1 

Obiectivul 
general al 

disciplinei 

- Formarea capacităţilor  de proiectare, dezvoltare  şi management  

specifice   desfăşurării  cercetării educaţionale şi a utilizării 
rezultatelor  în vederea proiectării şi desfăşurării activităţilor instructiv 

educative în mod eficient şi în conformitate cu prevererile curriculum-
ului naţional şi nevoile de învăţare ale elevilor, studenţilor  şi 

grupurilor educaţionale 
- Formarea capacităţii de analiză, aplicare teoretică şi practică pentru 

rezolvarea unor situaţii, educaţionale,  instructiv educative pe baza 
utilizării metodelor de cercetare pedagogică 

- Formarea unei conduite critice şi aplicative faţă de problematica 

abordată, de diferitele contribuţii şi concepţii specifice domeniului 
pedagogic şi educaţional şi relevate pentru  programul psihopedagogic 

7.2 Obiective 

specifice 

- Formarea competenţelor care vizează modalitatea de a proiecta, 

organiza, desfăşura, evalua, impelenta tehnici şi soluţii educaţionale 
pe baza cercetării educaţionale 

- Capacitatea de a analiza date, interpreta şi valorifica rezultatele 
cercetărilor în activitatea educaţională curentă şi în activităţile 
educaţionale la nivel social  
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- Conştientizarea calităţii relaţiilor afectiv atitudinale, de comunicare  
didactică şi educaţională. 

    8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Obs. 

Cercetarea ştiinţifică, cercetarea educaţională. 

 Clasificarea: cercetarea fundamentală(teoretică) , 
cercetarea aplicativă.  

prelegerea, experimentul, 

demonstraţia, testul, studiul de caz, 

analogia, brainstorming, analiza 

datelor 

2 

Etapele cercetării pedagogice: alegerea temei, 
documentarea, formularea ipotezei, metodica cercetării, 
interpretarea datelor, redactarea . Lucrarea ştiinţifico-
metodică. Structura şi specificul unei comunicări 
ştiinţifice. 

prelegerea, experimentul, 

demonstraţia, testul, studiul de caz, 

analogia, brainstorming, analiza 

datelor 

2 

Natura şi principiile  metodologice ale cercetării 
educaţionale. Comprehensiunea. 

 

prelegerea, experimentul, 

demonstraţia, testul, studiul de caz, 

analogia, brainstorming, analiza 

datelor 

2 

Cercetarea calitativă versus cercetarea cantitativă prelegerea, experimentul, 

demonstraţia, testul, studiul de caz, 

analogia, brainstorming, analiza 

datelor 

2 

Ipotezele. Structura şi tipurile de ipoteze. 

 

prelegerea, experimentul, 

demonstraţia, testul, studiul de caz, 

analogia, brainstorming, analiza 

datelor 

2 

Eşantionul. Tipuri, dimensiuni, alegerea eşantionului. prelegerea, experimentul, 

demonstraţia, testul, studiul de caz, 

analogia, brainstorming, analiza 

datelor 

2 

Validitatea şi Fidelitatea. 

 

prelegerea, experimentul, 

demonstraţia, testul, studiul de caz, 

analogia, brainstorming, analiza 

datelor 

2 

Strategii de colectare a datelor.  Documnetarea. 

Chestionarele 
prelegerea, experimentul, 

demonstraţia, testul, studiul de caz, 

analogia, brainstorming, analiza 

datelor 

2 

Interviul, Observaţia. prelegerea, experimentul, 2 
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 demonstraţia, testul, studiul de caz, 

analogia, brainstorming, analiza 

datelor 

Testele. Constructele personale. Studiul de caz. 

Jocul de rol. 

prelegerea, experimentul, 

demonstraţia, testul, studiul de caz, 

analogia, brainstorming, analiza 

datelor 

2 

Elaborarea unei lucrari metodico stiintifice. prelegerea, experimentul, 

demonstraţia, testul, studiul de caz, 

analogia, brainstorming, analiza 

datelor 

2 

Elaborarea unei lucrari de licenta. prelegerea, experimentul, 

demonstraţia, testul, studiul de caz, 

analogia, brainstorming, analiza 

datelor 

2 

Analiza si Interpretarea datelor generate de cercetare  

din punct de vedere cantitativ si calitativ 

 

prelegerea, experimentul, 

demonstraţia, testul, studiul de caz, 

analogia, brainstorming, analiza 

datelor 

2 

Tendinţe contemporane în cercetarea educaţională:  

internetul, sistemele informaţionale geografice, analiza 
nevoilor, simularea. 

prelegerea, experimentul, 

demonstraţia, testul, studiul de caz, 

analogia, brainstorming, analiza 

datelor 

2 

Bibliografie: 
Septimiu Chelcea – Metodologia cercetării sociologice. Editura Economică, Bucureşti, 2001. 
Septimiu Chelcea, Ioan Mărginean, Ion Cauc – Cercetarea Sociologică. Metode şi tehnici. Editura Destin, 
Deva, 1998. 
Otilia Clipa – Practica pedagogică observativă. Editura Universităţii Suceava, 2003. 
Louis Cohen, Lawrence Manion, Keith Morrison – Research Methods in Education. 5th edition. Routledge 

Falmer, London New York, 2002. 
Sorin Cristea – Dicţionar de termeni pedagogici. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998. 

A.M. Huberman – Cum se produc schimbările în educaţie. Contribuţie la studiul inovaţiei. Editura 
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978. 
Gary King, Robert Keohane – Fundamentele cercetării sociale. Editura Polirom, Iaşi, 2000. 
Andrei Novak – Metode statistice în pedagogie şi psihologie.  Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1977. 
Ioan Drăgan, Ioan Nicola – Cercetarea psihopedagogică. Editura Tipomur, Târgu-Mures, 1993.  
D. Muster – Metodologia cercetării în educaţie şi învăţământ. Editura Litera, Bucureşti, 1995.  

Ioan Neacşu  - Motivaţie şi învăţare. Editrua Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978. 
Ion Negret-Dobridor – Accelerarea psihogenezei. Puterea educatiei asupra naturii umane. Ed. Aramis, 
Bucureşti, 2001. 
N. Mitrofan- Aptitudinea pedagogica, Editura Didactică şi Pedagogică, 1988. 
Ion Negreţ-Dobridor – Didactica Nova. Editura Aramis, 2005. 
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S. Stanciu – Cercetarea pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1969. 
Emile Planchard- Cercetarea in pedagogie. Editura  Didactica şi Ştiinţifică, Bucureşti,1968 
Traian Rotariu(coord.), Gabriel Bădescu, Irina Culic, Elemer Mezei, Cornelia Mureşan – Metode statistice 

aplicate în ştiinţele sociale. Editura Polirom, Iaşi, 19999. 
Lazăr Vlăsceanu – Metodologia cercetării sociale. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedica, Bucureşti, 1986. 

Resurse internet  
www.educred.ro 

www.digital.educred.ro 

www.educatiacontinua.edu.ro 
 

8.2. Seminar  Metode de predare Obs. 

1. Problematica cercetării pedagogice. Etapele 
cercetării pedagogice. 

prelegerea, experimentul, demonstraţia, testul, 

studiul de caz, analogia, brainstorming, analiza 

datelor 

4 

2. Rolul ipotezelor în cercetarea 
pedagogică.Modalităţi de alegere şi selectare a 
eşantionului de cercetare. 

prelegerea, experimentul, demonstraţia, testul, 

studiul de caz, analogia, brainstorming, analiza 

datelor 

4 

3. Chestionarul. Interviul.Experimentul. 
Studiul de caz. 

prelegerea, experimentul, demonstraţia, testul, 

studiul de caz, analogia, brainstorming, analiza 

datelor 

4 

4. Jocul de rol. Testele.  prelegerea, experimentul, demonstraţia, testul, 

studiul de caz, analogia, brainstorming, analiza 

datelor 

4 

5. Interpretarea rezultatelor cercetării. Tendiţe 
contemporane: internetul, analiza nevoilor, 
simularea. 

prelegerea, experimentul, demonstraţia, testul, 

studiul de caz, analogia, brainstorming, analiza 

datelor 

4 

6. Abordarea calitativă versus abordarea 
cantitativă 

prelegerea, experimentul, demonstraţia, testul, 

studiul de caz, analogia, brainstorming, analiza 

datelor 

4 

7. Susţinerea proiectelor educationale 

realizate. 

prelegerea, experimentul, demonstraţia, testul, 

studiul de caz, analogia, brainstorming, analiza 

datelor 

4 

Bibliografie: 
Septimiu Chelcea – Metodologia cercetării sociologice. Editura Economică, Bucureşti, 2001. 
Septimiu Chelcea, Ioan Mărginean, Ion Cauc – Cercetarea Sociologică. Metode şi tehnici. Editura Destin, 
Deva, 1998. 
Otilia Clipa – Practica pedagogică observativă. Editura Universităţii Suceava, 2003. 

Louis Cohen, Lawrence Manion, Keith Morrison – Research Methods in Education. 5th edition. Routledge 
Falmer, London New York, 2002. 

Sorin Cristea – Dicţionar de termeni pedagogici. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998. 
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A.M. Huberman – Cum se produc schimbările în educaţie. Contribuţie la studiul inovaţiei. Editura 
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978. 
Gary King, Robert Keohane – Fundamentele cercetării sociale. Editura Polirom, Iaşi, 2000. 
Andrei Novak – Metode statistice în pedagogie şi psihologie.  Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1977. 
Ioan Drăgan, Ioan Nicola – Cercetarea psihopedagogică. Editura Tipomur, Târgu-Mures, 1993.  
D. Muster – Metodologia cercetării în educaţie şi învăţământ. Editura Litera, Bucureşti, 1995.  
Ioan Neacşu  - Motivaţie şi învăţare. Editrua Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978. 
Ion Negret-Dobridor – Accelerarea psihogenezei. Puterea educatiei asupra naturii umane. Ed. Aramis, 
Bucureşti, 2001. 
N. Mitrofan- Aptitudinea pedagogica, Editura Didactică şi Pedagogică, 1988. 
Ion Negreţ-Dobridor – Didactica Nova. Editura Aramis, 2005. 
S. Stanciu – Cercetarea pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1969. 
Emile Planchard- Cercetarea in pedagogie. Editura  Didactica şi Ştiinţifică, Bucureşti,1968 
Traian Rotariu(coord.), Gabriel Bădescu, Irina Culic, Elemer Mezei, Cornelia Mureşan – Metode statistice 

aplicate în ştiinţele sociale. Editura Polirom, Iaşi, 19999. 
Lazăr Vlăsceanu – Metodologia cercetării sociale. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedica, Bucureşti, 1986. 

Resurse internet  
www.educred.ro 

www.digital.educred.ro 

www.educatiacontinua.edu.ro 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptãrile reprezentanţilor comunitãţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 

I. Cunoaştere şi înţelegere 
Capacitatea de a cunoaşte şi înţelege: 

- să cunoască, definească, analizeze,  problematica, conceptele, metodele tehnicile cercetării ştiinţifice şi 
educaţionale, 

- să identifice, stabilească, etapele cercetării  
- să construiască strategii de cercetare utilizând una dintre metode-tehnici, 
II. Deprinderi intelectuale sau academice 
Capacitatea de a: 

- - să identifice, analizeze, compare diferenţele dintre abordarea cantitativă şi abordarea calitativă, să 
proiecteze demersuri de cercetare din ambele perspective 

III. Deprinderi profesionale/practice 
Capacitatea de a: 
- Proiecta demersuri de cercetare 

- De a utiliza diferite metode de cercetare 
- De a construi instrumente de cercetare 

- De a analiza si interpreta date 
- De a utiliza date generate de cercetarea educaţionla în proiectarea activităţilor educaţionale curente şi la nivelul 

comunităţilor. 

IV. Deprinderi transferabile 
Capacitatea de a:  

  Interpreteza date şi rezultate  şi să propună strategii de ameliorare-oprimizare 
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   10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finalã 

10.4 Curs              Examen scris/ dupa caz on-line 

pe baza de proiect educational  

Evaluare sumativă la 

sfârşitul semestrului 

50% 

10.5 Seminar/laborator Elaborarea unui model de 
proiect educaţional de 
cercetare( 800 cuvinte) si cel 
putin o fisa de activitate 

Evaluare formativă (pe tot 

parcursul semestrului) 

40% 

Activitate la curs şi seminar Evaluare formativă (pe tot 

parcursul semestrului) 

10% 

10.6 Standard minim de performanţã                                                        

Nota 5(cinci) se acordă pentru realizarea proiectului educational (elaborare şi susţinerea acestuia în cadrul 
seminarului) + răspunsul corect la  una din întrebările de 3 puncte. 

Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : 
Nota 10(zece) se acordă pentru : 

 pentru realizarea modelului de proiect educaţional  de cercetare(elaborare şi susţinerea acestuia în 
cadrul seminarului)   şi răspunsul corect la  toate  cele 3 întrebări ale examenului scris 

 activitate şi participare la cel puţin 7 cursuri şi 7 seminarii 
examen scris 50 % 
3 întrebări din tematica cursului: 

 1 întrebare 1 punct 

 1 întrebare 3 puncte 

 1 întrebare 3 puncte 

Nota finală: 

 examen scris 50 % 

 elaborarea unui model de proiect educaţional de cercetare( 800 cuvinte) 40% 

 activitate  la  curs şi seminar 10% 
Dupa caz on-line pe baza de proiect educationa care contine   

 modelul de proiect educational  50%   si  

 cel putin o fisa de activitate de la seminar 40% 

 activtate on-line 10% 
 

    Data completãrii       Semnãtura titularului de curs           Semnãtura titularului de seminar 
 1 Octombrie 2020             Lector univ. dr.                                     Asistent univ. drd.  
                                        Vîrtop Sorin-Avram                                       Daju Elena                                                 
 
 

 
 
 
    Data avizãrii în departament                             Semnãtura directorului de departament 
               ........................                                                    ..........................  

 

Semnătură Decan

              

........................... 

 



                            
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Didactica Educaţiei Tehnologice 
2.2. Titularul activităţilor de curs prof.dr.ing. Iancu Cătălin 
2.3. Titularul activităţilor de seminar conf.dr.ing. Pasăre Minodora 
2.4. Anul de studii III 2.5. Semestrul  6 
2.6. Codul disciplinei UCB 01.4.1.O.S.6.10 2.7. Număr de credite 5 
2.8. Tipul de evaluare E 2.9. Regimul disciplinei DS 

Obligatoriu 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 
3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 23 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 22 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri  22 
Tutoriat  - 
Examinări 2 
Alte activităţi - 
3.7. Total ore studiu individual 69 
3.8. Total ore pe semestru 125 
 

          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – cursul se va desfăşura 

online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă platformă 
agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format electronic 
pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

5.2. de desfășurare a 
seminarului 

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
 Desfășurarea seminarelor cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – seminarul se va 

desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă 
platformă agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format 
electronic pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2. Facultatea Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3. Departamentul Litere și Științe ale Educației  
1.4. Domeniul de studii  Ştiinţe ale Educației 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum   
4.2. de competenţe  



 
 
 
6. Competențe specifice acumulate 
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CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și preșcolar. 
CP2. Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar și preșcolar 
CP3. Evaluarea proceselor de învățare, a rezultatelor și a progresului înregistrat de preșcolari / școlari mici. 
CP4. Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a procesului de învățământ și a 
activităților de învățare / integrare socială specifice vârstei grupului țintă 
CP5. Consilierea, orientarea și asistarea psihopedagogică a diverselor categorii de persoane / 
grupuri educaționale (preșcolari / școlari mici / elevi, familii, profesori, angajați etc.) 
CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 
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 CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 
CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice desfășurării proiectelor 
și a programelor din domeniul științelor educației                                   
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea formării și 
dezvoltării profesionale continue 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

 
Formarea competenţelor de organizare, proiectare didactică, transmitere de 
cunoştinţe si evaluare a activităţilor didactice la disciplina Educaţie Tehnologică 
 
 

7.2. Obiectivele specifice Competente specifice acumulate: 
- competenţe cognitive 

 Cunoaşterea metodelor didactice utilizate la predarea  disciplinelor tehnice, în 
particular la Educaţia Tehnologică. 

 Cunoaşterea formelor de organizare a activităţii elevilor la disciplinele tehnice. 
-  competenţe procedurale 

 Elaborarea unor instrumente de evaluare la disciplinele tehnice. 
 Utilizarea calculatorului în activitatea de învăţare/proiectare didactică. 

- competenţe atitudinale 
 Inţelegerea necesităţii operaţionalizarii obiectivelor educaţionale. 
 Relaţionarea profesională şi comunicarea complexă cu elevii, empatizarea, 

efortul de a lucra în grup şi de a coopera. 
 

  8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Obs. 

Capitol 1. METODICA PREDĂRII ED. TEHN. 
1.1 Locul si rolul disciplinelor tehnice si tehnologice în planurile 
de învatamânt din învatamântul primar/preşcolar 
1.2. Obiective pedagogice generale 
1.3. Obiectivele pedagogice ale disciplinelor de specialitate 

Prelegerea, explicaţia, demonstraţia, 
dezbaterea. 
Expunere cu videoproiector 4h 

Capitol 2 Sistemul metodelor de învatamânt 
2.1. Tehnologia procesului de învatamânt 
2.2. Metode de comunicare 
2.3. Instruirea prin metode expozitive 
2.4. Instruirea prin metode conversative 
2.5. Instruirea prin metode de comunicare ce folosesc limbaj 
scris sau audio-vizual 
2.6. Instruirea asistată de calculator 

Prelegerea, explicaţia, demonstraţia, 
dezbaterea. 
Expunere cu videoproiector 

6h 



2.7. Problematizarea 

Capitol 3. METODE DE EXPLORARE 
3.1. Instruirea prin metode de explorare directă. 
3.2. Instruirea prin metode de explorare indirectă 

Prelegerea, explicaţia, demonstraţia, 
dezbaterea. 
Expunere cu videoproiector 

5h 

Capitol 4. METODE BAZATE PE ACTIUNE 
4.1. Instruirea prin metode de actiune efectiva 
4.2. Instruirea prin metode de actiune simulata 

Prelegerea, explicaţia, demonstraţia, 
dezbaterea. 
Expunere cu videoproiector 

5h 

Capitol 5 FORMELE DE ORGANIZARE A PROCESULUI 
DE ÎNVATAMÂNT. PROIECTAREA DIDACTICĂ 
5.1. Conceptele si directiile organizarii si proiectarii didactice 
5.2. Evolutia formelor (sistemelor) de organizare si proiectare a 
procesului de învatamânt 
5.3. Sistemul de învatamânt pe clase si lectii 
5.4. Clasificarea si structura lectiilor. Tipuri de lectie 
5.5. Alte forme de organizare si proiectare a procesului de 
învatamânt 

Prelegerea, explicaţia, demonstraţia, 
dezbaterea. 
Expunere cu videoproiector 

4h 

Capitol 6  EVALUAREA DIDACTICĂ 
6.1. Conceptul de evaluare (docimologie) 
6.2.Componentele evaluarii 
6.3. Functiile evaluarii 
6.4.Forme de evaluare 
6.5. Notarea 

Prelegerea, explicaţia, demonstraţia, 
dezbaterea. 
Expunere cu videoproiector 4h 

 
Bibliografie obligatorie: 

1. Iancu C., Rădulescu C., Didactica Educaţiei Tehnologice- note de curs- print + el., UCB, 2019 
2. Bocoş, Muşata-Dacia, Instruirea interactivă, Iaşi, Editura Polirom, 2013. 
3. M.Moldoveanu, G. C. Oproiu, Repere didactice şi metodice în predarea disciplinelor tehnice, Ed. Printech, Bucureşti, 

2003. 
4. Negreţ, Dobridor, I.,  Didactica Nova, Bucureşti, Ed. Aramis, 2005. 
5. G.C. Oproiu, Elemente de didactica disciplinelor tehnice, Ed. Printech, Bucureşti, 2003. 
6. M.M. Popovici, T. D. Chicioreanu, Proiectarea didactică, Ed. Printech, Bucureşti, 2003. 
7. XXX Consiliul Naţional pentru Curriculum - Ghid metodologic pentru aplicarea programelor şcolare, TEHNOLOGII, 

Liceu tehnologic-profil tehnic, Editat de  Aramis Print, 2002. 
8. XXX Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru clasa a III-a, IV-a. M.E.N., C.N.C.  

Bibliografie facultativă: 
9. SNEE - coord. Adrian Stoica, Evaluarea curentă şi examenele - ghid pentru profesori, Bucureşti, Pro GNOSIS, 2001 
10. Negret, Dobridor, I., Pânişoară, I. O.,  Ştiinţa învăţării, Iaşi, Ed. Polirom, 2005. 

 

8.2. Seminar  Metode de predare Obs. 

Analiza documentelor curriculare 

 Studierea planurilor cadru de invatamant 
din invatamantul preuniversitar; 

 Analiza unei programe scolare 
 Întocmirea unei programe de CDŞ. 

Prelegerea, explicaţia, demonstraţia, dezbaterea. 
Expunere cu videoproiector 

4h 

Elaborarea documentelor de proiectarea curriculară 
la disciplinele tehnice 

 Realizarea planificarii anuale pentru o 
disciplina; 

 Proiectarea unei unitati de invatare; 

Prelegerea, explicaţia, demonstraţia, dezbaterea. 
Expunere cu videoproiector 

8h 

Corelarea obiective- metode – mijloace didactice 

 Formularea obiectivelor operationale 
pentru o anumita tema; 

 Alegerea metodelor de invatamant utilizate 
in predarea unei lectii; 

 Corelarea mijloacelor de invatamant cu 

Prelegerea, explicaţia, demonstraţia, dezbaterea. 
Expunere cu videoproiector 

8h 



metodele si obiectivele operationale. 

Elaborarea diferitelor variante de proiecte de lectie. Prelegerea, explicaţia, demonstraţia, dezbaterea. 
Expunere cu videoproiector 

4h 

Construirea instrumentelor de evaluare pentru o 
lecţie 

Prelegerea, explicaţia, demonstraţia, dezbaterea. 
Expunere cu videoproiector 

4h 

Bibliografie obligatorie: 
1. Iancu C., Rădulescu C., Didactica Educaţiei Tehnologice- note de curs- print + el., UCB, 2019 
2. Bocoş, Muşata-Dacia, Instruirea interactivă, Iaşi, Editura Polirom, 2013. 
3. G.C. Oproiu, Elemente de didactica disciplinelor tehnice, Ed. Printech, Bucureşti, 2003. 
4. Moldoveanu, Mihaela, Oproiu, Gabriela (coord)., Îndrumar de practică pedagogică, Bucureşti, Printech, 

2005. 
5. Sorin Avram Vîrtop, Caiet de practică pedagogică, Editura Academicca Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2013 

Bibliografie facultativă: 
 

 
9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 
I. Cunoaştere şi înţelegere 
Capacitatea de a cunoaşte şi înţelege: 

 cunoaşterea, definirea, analiza, explicarea şi discutarea conceptelor  pedagogice fundamentale; 
 cunoaşterea, definirea, analiza şi interpretarea  structurii  sistemului  de învăţământ; 
 cunoaşterea, definirea, analiza, discutarea şi interpretarea  componentelor  procesului de învăţământ; 

II. Deprinderi intelectuale sau academice 
Capacitatea de a: 

 raportare critică la situaţii  educaţiuonale concrete: învăţarea, stiluri de învăţare: predarea, stiluri de predare; 
 să aplice diverse soluţii şi modele de adaptare curriculară şi să aprecieze din perspectiva calităţii 

experienţelor de învăţare ale elevilor eficienţa acestora; 
 să integreze într-o manieră flexibilă soluţiile de dezvoltare curriculară propuse pe parcursul cursului în 

demersuri ale practicii pedagogice; 
III. Deprinderi profesionale/practice 
Capacitatea de a: 

 experimenteze diverse modalităţi de organizare integrată, diferenţiată şi individualizată  a curriculum-ului; 
 cunoaşterea, explicarea, analiza etapelor proiectării pedagogice; 
 cunoaşterea,  compararea, analizarea  tipologiei lecţiei. 
 formarea şi dezvoltarea competenţelor metodologice, de evaluare, comunicare, specific profesiunii didactice 

IV. Deprinderi transferabile 
Capacitatea de a:  
. aplica diverse soluţii şi modele de adaptare curriculară şi de a aprecia din perspectiva calităţii experienţelor de 
învăţare ale elevilor eficienţa acestora 

 

10. Evaluare 
 

Tip 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs 

Cunoaşterea terminologiei utilizate  Evaluare sumativă la sfârșitul 
semestrului  

 
 

50% 
 
 
 
 
 

Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 

10.5. 
Seminar 

Însuşirea problematicii tratate la curs şi seminar  Evaluare formativă (pe tot 
parcursul semestrului)  
 

40% 
Capacitatea de a utiliza corect noțiunile 
de bază 



Dobândirea abilităţii de rezolvare a cazurilor 
practice 

Activităţi specifice studiului 
individual (teme de casă, 
proiecte individuale sau în 
echipa etc.) 

Evaluarea argumentelor proprii sau susţinute de 
alţii 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 
Prezență la activitățile de seminar Evaluare pe tot parcursul 

semestrului 
10% 

10.6. Standard minim de performanţă 
-Standarde minime pentru nota 5:  
Nota 5(cinci) se acordă pentru cunoaşterea elaborării documentelor de bază în proiectarea curriculară la 
disciplina Educaţie tehnologică 

-Standarde pentru nota 10:            
Nota 10(zece) se acordă pentru: cunoașterea obiectivelor pedagogice ale disciplinei Educaţie Tehnologică; 
cunoașterea sistemului metodelor de învatamânt; cunoașterea formelor de organizare a procesului de 
învatamânt, proiectarea didactică și cunoașterea metodelor de evaluare didactică. 
 

 
           

                               Semnătura titularului de curs:  Iancu Cătălin        
 
 

                          Semnătura titularului de seminar:  Pasăre Minodora 
 
 
 
 

Data avizării în department,                                                                            Director de department,  
 

 

 

 

    Semnătură Decan,  
 



                             
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Limba franceză 1 
2.2. Titularul activităţilor de curs  
2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Manasia Mihaela Georgiana 
2.4. Anul de studii I 2.5. Semestrul I 

2.6. Codul disciplinei UCB.01.4.1.A.C.1.09 2.7. Număr de credite 3 

2.8. Tipul de evaluare Colocviu 2.9. Regimul disciplinei DC  
Opțională  

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2. curs  3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

28 din care: 3.5. curs  3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 19 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminare, teme, referate, portofolii și eseuri  12 

Tutoriat   

Examinări 2 

Alte activităţi  

3.7. Total ore studiu individual 47 

3.8. Total ore pe semestru 75 

 

 
          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

 

5.2. de desfășurare a 

seminarului 
 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 

 Desfășurarea seminarului cu respectarea normelor de etică universitară; 

 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – seminarul se va 
desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă 

platformă agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format 
electronic pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2. Facultatea Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3. Departamentul Litere și Științe ale Educației  
1.4. Domeniul de studii  Ştiinţe ale Educației 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum  Nu este cazul. 

4.2. de competenţe Competențe lexicale și gramaticale de bază (nivel A1-A2) în domeniul limbii 
franceze. 

Competențe în utilizarea calculatorului în vederea documentării online. 



6. Competențe specifice acumulate 
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CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și 
preșcolar. 
CP6 Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 

C
om

pe
te

nţ
e 

   
   

tr
an

sv
er

sa
le

 

CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale interdisciplinare specifice desfășurării 
proiectelor și programelor din domeniul științelor educației; 
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea 
formării și dezvoltării profesionale continue. 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Og1 Dezvoltarea unui set de competente care să permită viitorilor absolvenți 
înțelegerea caracteristicilor domeniului lor în contextul limbii franceze și 

utilizarea adecvată a terminologiei specifice în diverse situații de comunicare 
personală și profesională în limba franceză.  
Og2 Relaționarea în echipă; comunicarea interpersonală și asumarea de roluri 
specifice în cadrul echipei. 

7.2. Obiectivele specifice O.c.1 să cunoască terminologia specifică domeniului Pedagogia 

învățământului primar si preșcolar în limba franceză; 
O.c.2 să descrie principalele timpuri verbale în limba franceză; 
O.ab.1 sa aplice conceptele teoretice însușite în elaborarea de texte orale sau 

scrise în limba franceză; 
O.ab.CP6.1 sa detecteze abaterile de la normele gramaticale ale limbii 

franceze în diverse situații de comunicare orală sau scrisă date; 
O.at.CT2.1 să colaboreze eficient în cadrul echipelor/grupurilor de lucru; 
O.at.CT2.2 să ofere feedback pozitiv și eficient colegilor din cadrul grupului; 

O.at.CT2.3 să își cultive ideea de parteneriat în conversație; 
O.at.CT3.1 să dorească să realizeze o învățare auto dirijată in cadrul căreia 

să-si organizeze singur resursele și tehnicile de învățare; 
O.at.CT3.2 să aibă o atitudine pozitivă față de oportunitățile de formare 
continuă.   

 

  8. Conţinuturi 

8.2. Seminar Nr. ore Metode de 
predare 

Observații 

   
  

Acest seminar urmărește 
dezvoltarea abilitaților de înțelegere 
atât a strategiilor de familiarizare cu 
teme de vocabular specifice 
domeniului Pedagogia 

învățământului primar si preșcolar 

și noțiuni gramaticale, cât și 
exersarea acestora prin inserarea în 
contexte comunicative cât mai reale 
și relevante pentru studenți. Partea 
teoretică a acestui seminar va fi 
predată prin folosirea de mijloace 
moderne (descoperire dirijată, 

studiu inductiv, învățare prin 



rezolvare de probleme, etc.) care să 
favorizeze un învățământ centrat pe 
student.   
Temele și materialul de studiu vor fi 
puse la dispoziția studentului atât în 
format imprimat cât și format 
electronic.  
Metodele și sursele bibliografice vor 
fi modificate în funcție de nivelul 
studenților de limbă franceză dacă 
va fi cazul.  

1. Seminar introductiv 
(O.c.1, O.c.2, O.ab.1, 
O.ab.CP6.1, O.at.CT2.1, 
O.at.CT2.2 O.at.CT2.3, 
O.at.CT3.1  O.at.CT3.2) 
 
Communiquer, savoir-faire, 
grammaire et vocabulaire: 
Prezentarea obiectivelor și 
cerințelor seminarului 
Se présenter et parler de soi en 
français 
La vie quotidienne   
Les verbes usuels  
C’est + adjectif 
Je voudrais + infinitif 
Les chiffres 

 

 
2 

Munca individuală, 

pe echipe și în 

grup, conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

Des fiches pédagogiques  
Carras, C. et alii. 2008. Le français 

sur objectifs spécifiques et la classe 

de langue. Paris : Clé International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-
A2). 2e édition, Paris : Clé 
International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 
(B1). 2e édition, Paris : Clé 
International. 

2. Les relations humaines  
 
(O.c.1, O.c.2, O.ab.1, 
O.ab.CP6.1, O.at.CT2.1, 
O.at.CT2.2 O.at.CT2.3, 
O.at.CT3.1  O.at.CT3.2) 

Communiquer, savoir-faire, 
grammaire et vocabulaire: 
Les vêtements, la description 
physique, la communication 

Le présent  
Les prépositions chez, en/au + 

nom du pays 
Les questions (ou, qu’est-ce que, 

comment, pourquoi, quand, 

combien) 
Les chiffres ordinaux 

  

4 Munca individuală, 

pe echipe și în 

grup, conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

Des fiches pédagogiques  
Carras, C. et alii. 2008. Le français 

sur objectifs spécifiques et la classe 

de langue. Paris : Clé International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-
A2). 2e édition, Paris : Clé 

International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 

(B1). 2e édition, Paris : Clé 
International. 



3. Les gens  
 
(O.c.1, O.c.2, O.ab.1, 
O.ab.CP6.1, O.at.CT2.1, 
O.at.CT2.2 O.at.CT2.3, 
O.at.CT3.1  O.at.CT3.2) 
Communiquer, savoir-faire, 
grammaire et vocabulaire: 
Parler de ses goûts  
Les étapes d’une personnalité 
La personnalité  
Le passé composé   
L’accord du participe passe 
Le gérondif 
 

4 Munca individuală, 

pe echipe și în 

grup, conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

Des fiches pédagogiques  
Carras, C. et alii. 2008. Le français 

sur objectifs spécifiques et la classe 

de langue. Paris : Clé International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-
A2). 2e édition, Paris : Clé 
International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 
(B1). 2e édition, Paris : Clé 
International. 

4. La fac 
(O.c.1, O.c.2, O.ab.1, 
O.ab.CP6.1, O.at.CT2.1, 
O.at.CT2.2 O.at.CT2.3, 
O.at.CT3.1  O.at.CT3.2) 
 
Communiquer, savoir-faire, 
grammaire et vocabulaire: 
La fac a l’air bien.  
Vive Erasmus ! 
Un projet intéressant 
Les verbes pronominaux au 
présent 
Le futur proche 
L’adjectif qualificatif  

4 Munca individuală, 

pe echipe și în 

grup, conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

Des fiches pédagogiques  
Carras, C. et alii. 2008. Le français 

sur objectifs spécifiques et la classe 

de langue. Paris : Clé International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-
A2). 2e édition, Paris : Clé 
International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 
(B1). 2e édition, Paris : Clé 
International. 

5. Toujours plus 
(O.c.1, O.c.2, O.ab.1, 
O.ab.CP6.1, O.at.CT2.1, 
O.at.CT2.2 O.at.CT2.3, 
O.at.CT3.1  O.at.CT3.2) 
 
Communiquer, savoir-faire, 
grammaire et vocabulaire: 
Exprimer un jugement de valeur  
Comparer 
S’exprimer sur un texte sur 
l’éducation 

La négation ne pas, ne plus, ne 

jamais 

Encore, toujours, déjà, ni…ni 

Le comparatif 
Le superlatif de l’adjectif 
Le vocabulaire de l’éducation 

  4 Munca individuală, 

pe echipe și în 

grup, conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

Des fiches pédagogiques  
Carras, C. et alii. 2008. Le français 

sur objectifs spécifiques et la classe 

de langue. Paris : Clé International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-

A2). 2e édition, Paris : Clé 
International. 

Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 
(B1). 2e édition, Paris : Clé 

International. 

6. Apprendre le FLE à l’école 
primaire : de l’épanouissement 

affectif au développement 
cognitif 
(O.c.1, O.c.2, O.ab.1, 

4 Munca individuală, 

pe echipe și în 

grup, conversația, 

brainstorming, 

Des fiches pédagogiques  
Carras, C. et alii. 2008. Le français 

sur objectifs spécifiques et la classe 

de langue. Paris : Clé International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-



O.ab.CP6.1, O.at.CT2.1, 
O.at.CT2.2 O.at.CT2.3, 
O.at.CT3.1  O.at.CT3.2) 
 
Echanger des opinions, juger 
Imparfait, passe compose et plus-
que-parfait 
Exprimer l’antériorité/la 
postériorité 
Exprimer la joie/la colère 
Le vocabulaire de l’éducation 

  

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

A2). 2e édition, Paris : Clé 
International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 
(B1). 2e édition, Paris : Clé 
International. 

7. Le rôle de l’enseignant 
(O.c.1, O.c.2, O.ab.1, 
O.ab.CP6.1, O.at.CT2.1, 
O.at.CT2.2 O.at.CT2.3, 
O.at.CT3.1  O.at.CT3.2) 

 
Quel est le rôle de l’enseignant? 
Le vocabulaire spécifique de 
l’éducation 
Le futur 
 

4 Munca individuală, 

pe echipe și în 

grup, conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

Des fiches pédagogiques  
Carras, C. et alii. 2008. Le français 

sur objectifs spécifiques et la classe 

de langue. Paris : Clé International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-
A2). 2e édition, Paris : Clé 
International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 
(B1). 2e édition, Paris : Clé 
International. 

8. Recapitulare. Pregătirea 
colocviului. 
(O.c.1, O.c.2, O.ab.1, O.ab.2, 
O.at.CT2.1, O.at.CT2.2 

O.at.CT2.3, O.at.CT3.1  
O.at.CT3.2) 
 

2 Munca individuală, 
pe echipe și în 
grup, conversația, 
brainstorming, 
învățarea bazată pe 
rezolvarea de 
probleme 

Des fiches pédagogiques  
Carras, C. et alii. 2008. Le français 

sur objectifs spécifiques et la classe 

de langue. Paris : Clé International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-
A2). 2e édition, Paris : Clé 
International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 
(B1). 2e édition, Paris : Clé 
International. 

Bibliografie obligatorie: 
Carras, C. et alii. 2008. Le français sur objectifs spécifiques et la classe de langue. Paris : Clé 
International. 

Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-A2). 2e édition, Paris : Clé International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 (B1). 2e édition, Paris : Clé International. 

 
 
9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
        La finalul seminarului, studenții vor deține un set de competențe de utilizare corectă a terminologiei 

specifice domeniului Pedagogia învățământului primar si preșcolar în contexte comunicative personale și 
profesionale cât mai reale. De asemenea, ei vor fi capabili să folosească principalele noțiuni gramaticale 
reluate în cadrul acestui seminar în situații de comunicare orală și scrisă în limba franceză. Ei vor fi 
conștienți că limba franceză le va oferi un avantaj suplimentar pentru inserția ulterioară pe piața muncii și 
motivați să continue învățarea acestei limbi folosindu-se de competentele consolidate pe parcursul 
seminarului precum gândirea critică și activitatea de auto dirijare a învățării.  

 
 

 



10. Evaluare 

Tip 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs 
Identificarea, analiza și aplicarea corecta a 
noțiunilor studiate. 

  
 

10.5. 
Seminar 

Identificarea, analiza și aplicarea corecta a 
noțiunilor studiate. 
 

 
 
 
Analiza și aplicarea corecta a noțiunilor 
studiate. 

 Evaluare sumativă în 
cadrului unei verificări scrise 
care va acoperi toata materia 
studiată și va urmări dacă 
studenții 
 

Evaluarea formativă se va 
realiza după cum urmează: 
- 2 puncte pentru participarea 
activă în cadrul seminarului: 
participarea la sarcinile de 
lucru pe grupe, participarea la 
discuții, etc.   
- 1 punct pentru o temă scrisă 
individual pe parcursul 
seminarului care se va puncta 
in funcție de corectitudinea si 
creativitatea rezolvării, forma 
de prezentare.  
- 1 punct pentru o temă 
realizata în cadrul grupului 
de lucru în funcție de 
participarea și gradul de 
implicare în sarcinile de 
lucru, forma de prezentare. 

60% 
 
 

 
 
 

 
40 % 

 

   

10.6. Standard minim de performanţă 

-Standarde minime pentru nota 5:  
• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 

-Standarde pentru nota 10:            

Se acordă nota pentru obținere a 10p, dintre care: 
- 1 punct pentru participarea activă la seminar; 
- 1 punct pentru realizarea corecta a unei teme, individual, pe parcursul seminarului; 
- 1 punct pentru realizarea corectă a unei teme, în grup, pe parcursul seminarului 
- 6 puncte pentru verificarea scrisă finală 

 
 

 Semnătura titularului de curs:                                                                      Semnătura titularului de seminar:   

 
 

                          

Data avizării în department,                                                                            Director de department,  

 

 

Semnătură Decan 



                             
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Limba franceză 2 
2.2. Titularul activităţilor de curs  
2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Manasia Mihaela Georgiana 
2.4. Anul de studii I 2.5. Semestrul II 

2.6. Codul disciplinei UCB.01.4.1.A.C.2.18 2.7. Număr de credite 2 

2.8. Tipul de evaluare Colocviu 2.9. Regimul disciplinei DC  
Opțională 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2. curs  3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

28 din care: 3.5. curs  3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 

Pregătire seminare, teme, referate, portofolii și eseuri  6 

Tutoriat   

Examinări 2 

Alte activităţi  

3.7. Total ore studiu individual 22 

3.8. Total ore pe semestru 50 

 

 
          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare 
a cursului  

 

5.2. de desfășurare 
a seminarului 

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 

 Desfășurarea seminarului cu respectarea normelor de etică universitară; 

 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – seminarul se va desfăşura 
online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă platformă 
agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format electronic pentru 

o mai buna înţelegere a materiei. 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2. Facultatea Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3. Departamentul Litere și Științe ale Educației  
1.4. Domeniul de studii  Ştiinţe ale Educației 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum  Limba franceză 1 

4.2. de competenţe Competențe lexicale și gramaticale de bază (nivel A1-A2) în domeniul limbii franceze. 
Competențe în utilizarea calculatorului în vederea documentării online. 



6. Competențe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

 
P

ro
fe

si
on

al
e CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și 

preșcolar. 

CP6 Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 

C
om

pe
te

nţ
e 

   
   

tr
an

sv
er

sa
le

 

CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale interdisciplinare specifice desfășurării 
proiectelor și programelor din domeniul științelor educației; 

CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea 
formării și dezvoltării profesionale continue. 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Og1 Dezvoltarea unui set de competente care să permită viitorilor absolvenți 
înțelegerea caracteristicilor domeniului lor în contextul limbii franceze și 
utilizarea adecvată a terminologiei specifice în diverse situații de comunicare 
personală și profesională în limba franceză.  
Og2 Relaționarea în echipă; comunicarea interpersonală și asumarea de roluri 

specifice în cadrul echipei. 
 

7.2. Obiectivele specifice O.c.1 să cunoască terminologia specifică domeniului Pedagogia 

învățământului primar si preșcolar în limba franceză; 
O.c.2 să descrie principalele timpuri verbale în limba franceză; 
O.ab.1 sa aplice conceptele teoretice însușite în elaborarea de texte orale sau 
scrise în limba franceză; 
O.ab.CP6.1 sa detecteze abaterile de la normele gramaticale ale limbii 

franceze în diverse situații de comunicare orală sau scrisă date; 
O.at.CT2.1 să colaboreze eficient în cadrul echipelor/grupurilor de lucru; 
O.at.CT2.2 să ofere feedback pozitiv și eficient colegilor din cadrul grupului; 

O.at.CT2.3 să își cultive ideea de parteneriat în conversație; 
O.at.CT3.1 să dorească să realizeze o învățare auto dirijată in cadrul căreia 

să-si organizeze singur resursele și tehnicile de învățare; 
O.at.CT3.2 să aibă o atitudine pozitivă față de oportunitățile de formare 
continuă.  
  

 

  8. Conţinuturi 

8.2. Seminar Nr. ore Metode de 
predare 

Observații 

   

  

Acest seminar urmărește 

dezvoltarea abilitaților de înțelegere 
atât a strategiilor de familiarizare cu 
teme de vocabular specifice 
domeniului Pedagogia 

învățământului primar si preșcolar 
și noțiuni gramaticale, cât și 
exersarea acestora prin inserarea în 

contexte comunicative cât mai reale 



și relevante pentru studenți. Partea 
teoretică a acestui seminar va fi 
predată prin folosirea de mijloace 
moderne (descoperire dirijată, 
studiu inductiv, învățare prin 
rezolvare de probleme, etc.) care să 
favorizeze un învățământ centrat pe 
student.   
Temele și materialul de studiu vor fi 
puse la dispoziția studentului atât în 
format imprimat cât și format 
electronic.  
Metodele și sursele bibliografice vor 
fi modificate în funcție de nivelul 
studenților de limbă franceză dacă 
va fi cazul.  

1. Seminar introductiv 
(O.c.1, O.c.2, O.ab.1, 
O.ab.CP6.1, O.at.CT2.1, 
O.at.CT2.2 O.at.CT2.3, 
O.at.CT3.1  O.at.CT3.2) 
 
Prezentarea temelor care vor fi 
studiate pe parcursul seminarului  
Descrierea evaluării sumative și 
formative 
Reactualizarea cunoștintelor 
anterioare 

 
2 

Munca individuală, 

pe echipe și în 

grup, conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

Des fiches pédagogiques  
Carras, C. et alii. 2008. Le français 

sur objectifs spécifiques et la classe 

de langue. Paris : Clé International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-
A2). 2e édition, Paris : Clé 
International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 
(B1). 2e édition, Paris : Clé 
International. 

Modulul I 
Concevoir des séquences 
pédagogiques 
(O.c.1, O.c.2, O.ab.1, 
O.ab.CP6.1, O.at.CT2.1, 
O.at.CT2.2 O.at.CT2.3, 
O.at.CT3.1  O.at.CT3.2) 

 
La condition 

Les structures pronominales  
La cause (comme) 

6 Munca individuală, 

pe echipe și în 

grup, conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

Des fiches pédagogiques  
Carras, C. et alii. 2008. Le français 

sur objectifs spécifiques et la classe 

de langue. Paris : Clé International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-
A2). 2e édition, Paris : Clé 
International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 
(B1). 2e édition, Paris : Clé 
International. 

Modulul II 
Faciliter l’apprentissage en aidant 

les apprenants dans 
leurs stratégies d’apprentissage 
(O.c.1, O.c.2, O.ab.1, 
O.ab.CP6.1, O.at.CT2.1, 
O.at.CT2.2 O.at.CT2.3, 
O.at.CT3.1  O.at.CT3.2) 
 

Les expressions de temps (depuis, 

pendant, il y a, pour, dans, en, 

avant, après) 
Quelques verbes + prépositions 
 

6 Munca individuală, 

pe echipe și în 

grup, conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

Des fiches pédagogiques  
Carras, C. et alii. 2008. Le français 

sur objectifs spécifiques et la classe 

de langue. Paris : Clé International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-
A2). 2e édition, Paris : Clé 
International. 

Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 
(B1). 2e édition, Paris : Clé 
International. 



Modulul III 
Comment animer la classe? 
(O.c.1, O.c.2, O.ab.1, 
O.ab.CP6.1, O.at.CT2.1, 
O.at.CT2.2 O.at.CT2.3, 
O.at.CT3.1  O.at.CT3.2) 
 
Les pronoms personnels 
compléments indirects  
La construction des adverbes   

6 Munca individuală, 

pe echipe și în 

grup, conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

Des fiches pédagogiques  
Carras, C. et alii. 2008. Le français 

sur objectifs spécifiques et la classe 

de langue. Paris : Clé International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-
A2). 2e édition, Paris : Clé 
International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 
(B1). 2e édition, Paris : Clé 
International. 

Modulul IV 
Comment motiver les 
apprenants ? 
(O.c.1, O.c.2, O.ab.1, 
O.ab.CP6.1, O.at.CT2.1, 
O.at.CT2.2 O.at.CT2.3, 
O.at.CT3.1  O.at.CT3.2) 
 
Les adjectifs démonstratifs  
Le pronom personnel en 

Le pronom personnel y 

Les questions avec ces pronoms  

  6 Munca individuală, 

pe echipe și în 

grup, conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

Des fiches pédagogiques  
Carras, C. et alii. 2008. Le français 

sur objectifs spécifiques et la classe 

de langue. Paris : Clé International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-
A2). 2e édition, Paris : Clé 
International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 
(B1). 2e édition, Paris : Clé 
International. 

Recapitulare. Pregătirea 
colocviului. 
(O.c.1, O.c.2, O.ab.1, 
O.ab.CP6.1, O.at.CT2.1, 
O.at.CT2.2 O.at.CT2.3, 
O.at.CT3.1  O.at.CT3.2) 
 

2 Munca individuală, 
pe echipe și în 
grup, conversația, 
brainstorming, 
învățarea bazată pe 
rezolvarea de 
probleme 

Des fiches pédagogiques  
Carras, C. et alii. 2008. Le français 

sur objectifs spécifiques et la classe 

de langue. Paris : Clé International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-
A2). 2e édition, Paris : Clé 
International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 
(B1). 2e édition, Paris : Clé 
International. 

Bibliografie obligatorie: 
Carras, C. et alii. 2008. Le français sur objectifs spécifiques et la classe de langue. Paris : Clé 
International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-A2). 2e édition, Paris : Clé International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 (B1). 2e édition, Paris : Clé International. 

 
 
 
9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
        La finalul seminarului, studenții vor deține un set de competențe de utilizare corectă a terminologiei 
specifice domeniului Pedagogia învățământului primar si preșcolar în contexte comunicative personale și 
profesionale cât mai reale. De asemenea, ei vor fi capabili să folosească principalele noțiuni gramaticale 
reluate în cadrul acestui seminar în situații de comunicare orală și scrisă în limba franceză. Ei vor fi 
conștienți că limba franceză le va oferi un avantaj suplimentar pentru inserția ulterioară pe piața muncii și 

motivați să continue învățarea acestei limbi folosindu-se de competentele consolidate pe parcursul 
seminarului precum gândirea critică și activitatea de auto dirijare a învățării.  

 

 

 



10. Evaluare 
 

Tip 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs 
Identificarea, analiza și aplicarea corecta a 

noțiunilor studiate. 
  

10.5. 
Seminar 

Identificarea, analiza și aplicarea corecta a 

noțiunilor studiate. 
 
 
 
 

Analiza și aplicarea corecta a noțiunilor 
studiate. 

 Evaluare sumativă în 
cadrului unei verificări scrise 
care va acoperi toata materia 
studiată și va urmări dacă 
studenții 
 

Evaluarea formativă se va 
realiza după cum urmează: 
- 2 puncte pentru participarea 
activă în cadrul seminarului: 
participarea la sarcinile de 
lucru pe grupe, participarea la 
discuții, etc.   
- 1 punct pentru o temă scrisă 
individual pe parcursul 
seminarului care se va puncta 
in funcție de corectitudinea si 
creativitatea rezolvării, forma 
de prezentare.  
- 1 punct pentru o temă 
realizata în cadrul grupului 
de lucru în funcție de 
participarea și gradul de 
implicare în sarcinile de 
lucru, forma de prezentare. 

60% 
 
 

 
 
 

 
40 % 

 

   

10.6. Standard minim de performanţă 

-Standarde minime pentru nota 5:  
• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 

-Standarde pentru nota 10:            

Se acordă nota pentru obținere a 10p, dintre care: 
- 1 punct pentru participarea activă la seminar; 

- 1 punct pentru realizarea corecta a unei teme, individual, pe parcursul seminarului; 
- 1 punct pentru realizarea corectă a unei teme, în grup, pe parcursul seminarului 

- 6 puncte pentru verificarea scrisă finală. 
-  

 

Semnătura titularului de curs:                                                                      Semnătura titularului de seminar:   

 
 

                            

Data avizării în department,                                                                            Director de department,  

 

 

Semnătură Decan,           



                             
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Limba franceză 3 
2.2. Titularul activităţilor de curs  
2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Manasia Mihaela Georgiana 
2.4. Anul de studii II 2.5. Semestrul I 

2.6. Codul disciplinei UCB.01.4.1.A.C.3.08 2.7. Număr de credite 2 

2.8. Tipul de evaluare Colocviu 2.9. Regimul disciplinei DC  
Opțională 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2. curs  3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

28 din care: 3.5. curs  3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 8 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 

Pregătire seminare, teme, referate, portofolii și eseuri  6 

Tutoriat   

Examinări 2 

Alte activităţi  

3.7. Total ore studiu individual 22 

3.8. Total ore pe semestru 50 

 

 
          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 

5.2. de desfășurare a 
seminarului 

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 

 Desfășurarea seminarului cu respectarea normelor de etică universitară; 

 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – seminarul se va 
desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă 
platformă agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format 

electronic pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2. Facultatea Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3. Departamentul Litere și Științe ale Educației  
1.4. Domeniul de studii  Ştiinţe ale Educației 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum  Limba franceză 2 

4.2. de competenţe Competențe lexicale și gramaticale de bază (nivel A1-A2) în domeniul limbii franceze. 
Competențe în utilizarea calculatorului în vederea documentării online. 



6. Competențe specifice acumulate 
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P

ro
fe

si
on

al
e CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și 

preșcolar. 

CP6 Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 
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CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale interdisciplinare specifice desfășurării 
proiectelor și programelor din domeniul științelor educației; 

CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea 
formării și dezvoltării profesionale continue. 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Og1 Dezvoltarea unui set de competente care să permită viitorilor absolvenți 
înțelegerea caracteristicilor domeniului lor în contextul limbii franceze și 
utilizarea adecvată a terminologiei specifice în diverse situații de comunicare 
personală și profesională în limba franceză.  
Og2 Relaționarea în echipă; comunicarea interpersonală și asumarea de roluri 

specifice în cadrul echipei. 
 

7.2. Obiectivele specifice O.c.1 să cunoască terminologia specifică domeniului Pedagogia 

învățământului primar si preșcolar în limba franceză; 
O.c.2 să descrie principalele timpuri verbale în limba franceză; 
O.ab.1 sa aplice conceptele teoretice însușite în elaborarea de texte orale sau 
scrise în limba franceză; 
O.ab.CP6.1 sa detecteze abaterile de la normele gramaticale ale limbii 

franceze în diverse situații de comunicare orală sau scrisă date; 
O.at.CT2.1 să colaboreze eficient în cadrul echipelor/grupurilor de lucru; 
O.at.CT2.2 să ofere feedback pozitiv și eficient colegilor din cadrul grupului; 

O.at.CT2.3 să își cultive ideea de parteneriat în conversație; 
O.at.CT3.1 să dorească să realizeze o învățare auto dirijată in cadrul căreia 

să-si organizeze singur resursele și tehnicile de învățare; 
O.at.CT3.2 să aibă o atitudine pozitivă față de oportunitățile de formare 
continuă.  
  

 

  8. Conţinuturi 

8.2. Seminar Nr. ore Metode de 
predare 

Observații 

   

  

Acest seminar urmărește 

dezvoltarea abilitaților de înțelegere 
atât a strategiilor de familiarizare cu 
teme de vocabular specifice 
domeniului Pedagogia 

învățământului primar si preșcolar 
și noțiuni gramaticale, cât și 
exersarea acestora prin inserarea în 

contexte comunicative cât mai reale 



și relevante pentru studenți. Partea 
teoretică a acestui seminar va fi 
predată prin folosirea de mijloace 
moderne (descoperire dirijată, 
studiu inductiv, învățare prin 
rezolvare de probleme, etc.) care să 
favorizeze un învățământ centrat pe 
student.   
Temele și materialul de studiu vor fi 
puse la dispoziția studentului atât în 
format imprimat cât și format 
electronic.  
Metodele și sursele bibliografice vor 
fi modificate în funcție de nivelul 
studenților de limbă franceză dacă 
va fi cazul.  

1. Seminar introductiv 
(O.c.1, O.c.2, O.ab.1, 
O.ab.CP6.1, O.at.CT2.1, 
O.at.CT2.2 O.at.CT2.3, 
O.at.CT3.1  O.at.CT3.2) 
Communiquer, savoir-faire, 
grammaire et vocabulaire: 
Prezentarea obiectivelor și 
cerințelor seminarului 

 

 
2 

Munca individuală, 

pe echipe și în 

grup, conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

Des fiches pédagogiques  
Carras, C. et alii. 2008. Le français 

sur objectifs spécifiques et la classe 

de langue. Paris : Clé International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-
A2). 2e édition, Paris : Clé 
International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 
(B1). 2e édition, Paris : Clé 
International. 

Modulul I 
Apprendre le FLE à l’école 
primaire : de l’épanouissement 
affectif au développement 
cognitif 
(O.c.1, O.c.2, O.ab.1, 
O.ab.CP6.1, O.at.CT2.1, 
O.at.CT2.2 O.at.CT2.3, 
O.at.CT3.1  O.at.CT3.2) 

 

Echanger des opinions, juger 

Le présent  
Exprimer l’antériorité/la 

postériorité 
Exprimer la joie/la colère 

Imparfait, passé composé et plus-
que-parfait 

 

6 Munca individuală, 

pe echipe și în 

grup, conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

Des fiches pédagogiques  
Carras, C. et alii. 2008. Le français 

sur objectifs spécifiques et la classe 

de langue. Paris : Clé International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-
A2). 2e édition, Paris : Clé 
International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 
(B1). 2e édition, Paris : Clé 
International. 



Modulul II 
Pour une pédagogie de l’action à 
travers le conte  
(O.c.1, O.c.2, O.ab.1, 
O.ab.CP6.1, O.at.CT2.1, 
O.at.CT2.2 O.at.CT2.3, 
O.at.CT3.1  O.at.CT3.2) 
 
Evoquer des souvenirs, parler du 
passé  
S’exprimer sur les différentes 
formes de discrimination 
Les pronoms possessifs  
Les temps verbaux  

6 Munca individuală, 

pe echipe și în 

grup, conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

Des fiches pédagogiques  
Carras, C. et alii. 2008. Le français 

sur objectifs spécifiques et la classe 

de langue. Paris : Clé International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-
A2). 2e édition, Paris : Clé 
International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 
(B1). 2e édition, Paris : Clé 
International. 

Modulul III 
Enseigner le FLE à l’école 
primaire : problèmes à résoudre  
(O.c.1, O.c.2, O.ab.1, 
O.ab.CP6.1, O.at.CT2.1, 
O.at.CT2.2 O.at.CT2.3, 
O.at.CT3.1  O.at.CT3.2) 

  
Exprimer la cause et la 
conséquence 
Reprocher, se justifier 
Ecrire un court texte a la forme 
passive 
Comprendre des échanges sur un 
site internet 
Dont 
Servir à   
Profiter de 
La forme passive 
Parce que, comme, puisque 
Donc, alors, par conséquent 

6 Munca individuală, 

pe echipe și în 

grup, conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

Des fiches pédagogiques  
Carras, C. et alii. 2008. Le français 

sur objectifs spécifiques et la classe 

de langue. Paris : Clé International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-
A2). 2e édition, Paris : Clé 
International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 
(B1). 2e édition, Paris : Clé 
International. 

Modulul IV 
L’école maternelle et primaire 
(O.c.1, O.c.2, O.ab.1, 
O.ab.CP6.1, O.at.CT2.1, 
O.at.CT2.2 O.at.CT2.3, 
O.at.CT3.1  O.at.CT3.2) 
 
Exprimer l’obligation, interdire 

Nuances de sens dans les énoncés 
(intentions) 
Les emplois du subjectif et les 
conjugaisons irréguliers  
Le en, y reprenant une 
proposition 
Verbe manquer 

  6 Munca individuală, 

pe echipe și în 

grup, conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

Des fiches pédagogiques  

Carras, C. et alii. 2008. Le français 

sur objectifs spécifiques et la classe 

de langue. Paris : Clé International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-

A2). 2e édition, Paris : Clé 
International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 
(B1). 2e édition, Paris : Clé 
International. 

Recapitulare. Pregătirea 

colocviului. 
(O.c.1, O.c.2, O.ab.1, O.ab.2, 

2 Munca individuală, 

pe echipe și în 
grup, conversația, 

Des fiches pédagogiques  

Carras, C. et alii. 2008. Le français 

sur objectifs spécifiques et la classe 



O.at.CT2.1, O.at.CT2.2 
O.at.CT2.3, O.at.CT3.1  
O.at.CT3.2) 
 

brainstorming, 
învățarea bazată pe 
rezolvarea de 
probleme 

de langue. Paris : Clé International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-
A2). 2e édition, Paris : Clé 
International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 
(B1). 2e édition, Paris : Clé 
International. 

Bibliografie obligatorie: 
Carras, C. et alii. 2008. Le français sur objectifs spécifiques et la classe de langue. Paris : Clé 
International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-A2). 2e édition, Paris : Clé International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 (B1). 2e édition, Paris : Clé International. 

 
 
9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
        La finalul seminarului, studenții vor deține un set de competențe de utilizare corectă a terminologiei 
specifice domeniului Pedagogia învățământului primar si preșcolar în contexte comunicative personale și 
profesionale cât mai reale. De asemenea, ei vor fi capabili să folosească principalele noțiuni gramaticale 
reluate în cadrul acestui seminar în situații de comunicare orală și scrisă în limba franceză. Ei vor fi 
conștienți că limba franceză le va oferi un avantaj suplimentar pentru inserția ulterioară pe piața muncii și 
motivați să continue învățarea acestei limbi folosindu-se de competentele consolidate pe parcursul 
seminarului precum gândirea critică și activitatea de auto dirijare a învățării.  

 

10. Evaluare 

Tip 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs 

Identificarea, analiza și aplicarea corecta a 

noțiunilor studiate. 
  

 
 
 
 

10.5. 
Seminar 

Identificarea, analiza și aplicarea corecta a 
noțiunilor studiate. 

 
Analiza și aplicarea corecta a noțiunilor 
studiate. 

 Evaluare sumativă în 
cadrului unei verificări scrise 

care va acoperi toata materia 
studiată și va urmări dacă 
studenții 
 

Evaluarea formativă se va 
realiza după cum urmează: 
- 2 puncte pentru participarea 
activă în cadrul seminarului: 
participarea la sarcinile de 
lucru pe grupe, participarea la 
discuții, etc.   

- 1 punct pentru o temă scrisă 
individual pe parcursul 
seminarului care se va puncta 
in funcție de corectitudinea si 
creativitatea rezolvării, forma 
de prezentare.  

60% 
 
 
 

 
 

40 % 
 



- 1 punct pentru o temă 
realizata în cadrul grupului 
de lucru în funcție de 
participarea și gradul de 
implicare în sarcinile de 
lucru, forma de prezentare. 

   

10.6. Standard minim de performanţă 

-Standarde minime pentru nota 5:  
• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 

-Standarde pentru nota 10:            

Se acordă nota pentru obținere a 10p, dintre care: 
- 1 punct pentru participarea activă la seminar; 
- 1 punct pentru realizarea corecta a unei teme, individual, pe parcursul seminarului; 
- 1 punct pentru realizarea corectă a unei teme, în grup, pe parcursul seminarului 
- 6 puncte pentru verificarea scrisă finală  

 
Semnătura titularului de curs:                                                                      Semnătura titularului de seminar:   

 

 
                            

 

Data avizării în department,                                                                            Director de department,  

 

 

 

Semnătură Decan,           

 



                             
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Limba franceză 4 
2.2. Titularul activităţilor de curs  
2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Manasia Mihaela Georgiana 
2.4. Anul de studii II 2.5. Semestrul II 

2.6. Codul disciplinei UCB.01.4.1.A.C.4.15 2.7. Număr de credite 2 

2.8. Tipul de evaluare Colocviu 2.9. Regimul disciplinei DC  

Opțională 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2. curs  3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

28 din care: 3.5. curs  3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 8 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 

Pregătire seminare, teme, referate, portofolii și eseuri  6 

Tutoriat   

Examinări 2 

Alte activităţi  

3.7. Total ore studiu individual 22 

3.8. Total ore pe semestru 50 

 

 
          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 

5.2. de desfășurare a 
seminarului 

 Sală de seminar dotată cu videoproiector, conexiune la internet, tablă. 

 Desfășurarea seminarului cu respectarea normelor de etică universitară; 
Studenții trebuie să manifeste un comportament adecvat mediului academic, 
să evite întârzierea la seminar și folosirea telefonului mobil. 

 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – seminarul se va 
desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă 
platformă agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format 

electronic pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2. Facultatea Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3. Departamentul Litere și Științe ale Educației  
1.4. Domeniul de studii  Ştiinţe ale Educației 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum  Limba franceză 3 

4.2. de competenţe Competențe lexicale și gramaticale de bază (nivel A1-A2) în domeniul limbii franceze. 
Competențe în utilizarea calculatorului în vederea documentării online. 



 

6. Competențe specifice acumulate 
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e CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și 

preșcolar. 
CP6 Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 
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CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale interdisciplinare specifice desfășurării 
proiectelor și programelor din domeniul științelor educației; 
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea 
formării și dezvoltării profesionale continue. 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Og1 Dezvoltarea unui set de competente care să permită viitorilor absolvenți 
înțelegerea caracteristicilor domeniului lor în contextul limbii franceze și 
utilizarea adecvată a terminologiei specifice în diverse situații de comunicare 
personală și profesională în limba franceză.  
Og2 Relaționarea în echipă; comunicarea interpersonală și asumarea de roluri 

specifice în cadrul echipei. 
 

7.2. Obiectivele specifice O.c.1 să cunoască terminologia specifică domeniului Pedagogia 

învățământului primar si preșcolar în limba franceză; 
O.c.2 să descrie principalele timpuri verbale în limba franceză; 
O.ab.1 sa aplice conceptele teoretice însușite în elaborarea de texte orale sau 

scrise în limba franceză; 
O.ab.CP6.1 sa detecteze abaterile de la normele gramaticale ale limbii 

franceze în diverse situații de comunicare orală sau scrisă date; 
O.at.CT2.1 să colaboreze eficient în cadrul echipelor/grupurilor de lucru; 
O.at.CT2.2 să ofere feedback pozitiv și eficient colegilor din cadrul grupului; 

O.at.CT2.3 să își cultive ideea de parteneriat în conversație; 
O.at.CT3.1 să dorească să realizeze o învățare auto dirijată in cadrul căreia 
să-si organizeze singur resursele și tehnicile de învățare; 
O.at.CT3.2 să aibă o atitudine pozitivă față de oportunitățile de formare 
continuă.  
  

 

  8. Conţinuturi 

8.2. Seminar Nr. ore Metode de 
predare 

Observații 

   
  

Acest seminar urmărește 
dezvoltarea abilitaților de înțelegere 
atât a strategiilor de familiarizare cu 
teme de vocabular specifice 
domeniului Pedagogia 

învățământului primar si preșcolar 
și noțiuni gramaticale, cât și 
exersarea acestora prin inserarea în 
contexte comunicative cât mai reale 



și relevante pentru studenți. Partea 
teoretică a acestui seminar va fi 
predată prin folosirea de mijloace 
moderne (descoperire dirijată, 
studiu inductiv, învățare prin 
rezolvare de probleme, etc.) care să 
favorizeze un învățământ centrat pe 
student.   
Temele și materialul de studiu vor fi 
puse la dispoziția studentului atât în 
format imprimat cât și format 
electronic.  
Metodele și sursele bibliografice vor 
fi modificate în funcție de nivelul 
studenților de limbă franceză dacă 
va fi cazul.  

1. Seminar introductiv 
(O.c.1, O.c.2, O.ab.1, 
O.ab.CP6.1, O.at.CT2.1, 
O.at.CT2.2 O.at.CT2.3, 
O.at.CT3.1  O.at.CT3.2) 
Communiquer, savoir-faire, 
grammaire et vocabulaire: 
Prezentarea obiectivelor și 
cerințelor seminarului 

 

 
2 

Munca individuală, 

pe echipe și în 

grup, conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

Des fiches pédagogiques  
Carras, C. et alii. 2008. Le français 

sur objectifs spécifiques et la classe 

de langue. Paris : Clé International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-
A2). 2e édition, Paris : Clé 
International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 
(B1). 2e édition, Paris : Clé 
International. 

Modulul I 
Des méthodes pédagogiques 
innovantes  
(O.c.1, O.c.2, O.ab.1, 
O.ab.CP6.1, O.at.CT2.1, 
O.at.CT2.2 O.at.CT2.3, 
O.at.CT3.1  O.at.CT3.2) 
 
Le vocabulaire du monde du 
travail 
Les articulateurs du discours  (en 

effet, en fait, de plus, par ailleurs) 
 

 

4 Munca individuală, 

pe echipe și în 

grup, conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

Des fiches pédagogiques  
Carras, C. et alii. 2008. Le français 

sur objectifs spécifiques et la classe 

de langue. Paris : Clé International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-
A2). 2e édition, Paris : Clé 
International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 
(B1). 2e édition, Paris : Clé 
International. 

Modulul II 
L’apprentissage contextualisé 

(O.c.1, O.c.2, O.ab.1, 
O.ab.CP6.1, O.at.CT2.1, 
O.at.CT2.2 O.at.CT2.3, 
O.at.CT3.1  O.at.CT3.2) 
 
Les articulateurs logiques (en 
raison de, avoir beau, au lieu 

de…) 
Rappel des temps verbaux  

4 Munca individuală, 

pe echipe și în 

grup, conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

Des fiches pédagogiques  
Carras, C. et alii. 2008. Le français 

sur objectifs spécifiques et la classe 

de langue. Paris : Clé International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-
A2). 2e édition, Paris : Clé 
International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 
(B1). 2e édition, Paris : Clé 

International. 

Modulul III 6 Munca individuală, Des fiches pédagogiques  



Enseignement adaptatif ou 
enseignement intelligent (O.c.1, 
O.c.2, O.ab.1, O.ab.CP6.1, 
O.at.CT2.1, O.at.CT2.2 
O.at.CT2.3, O.at.CT3.1  

O.at.CT3.2) 

  
Comprendre un texte 
argumentatif  
Comprendre les échanges d’un 
groupe de discussion 

pe echipe și în 

grup, conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

Carras, C. et alii. 2008. Le français 

sur objectifs spécifiques et la classe 

de langue. Paris : Clé International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-
A2). 2e édition, Paris : Clé 
International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 
(B1). 2e édition, Paris : Clé 
International. 

Modulul IV 
Utiliser la technologie dans la 
classe  
(O.c.1, O.c.2, O.ab.1, 
O.ab.CP6.1, O.at.CT2.1, 
O.at.CT2.2 O.at.CT2.3, 
O.at.CT3.1  O.at.CT3.2) 
 
Comprendre l’articulation d’un 
texte  
Utiliser les articulateurs dans un 
texte 

  6 Munca individuală, 

pe echipe și în 

grup, conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

Des fiches pédagogiques  
Carras, C. et alii. 2008. Le français 

sur objectifs spécifiques et la classe 

de langue. Paris : Clé International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-
A2). 2e édition, Paris : Clé 
International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 
(B1). 2e édition, Paris : Clé 
International. 

Modulul V 
L’évaluation 
(O.c.1, O.c.2, O.ab.1, 
O.ab.CP6.1, O.at.CT2.1, 
O.at.CT2.2 O.at.CT2.3, 
O.at.CT3.1  O.at.CT3.2) 
 
Rédiger un texte articulé 
 
 

 

4 Munca individuală, 

pe echipe și în 

grup, conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

Des fiches pédagogiques  
Carras, C. et alii. 2008. Le français 

sur objectifs spécifiques et la classe 

de langue. Paris : Clé International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-
A2). 2e édition, Paris : Clé 
International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 
(B1). 2e édition, Paris : Clé 
International. 

Recapitulare. Pregătirea 
colocviului. 
(O.c.1, O.c.2, O.ab.1, O.ab.2, 

O.at.CT2.1, O.at.CT2.2 
O.at.CT2.3, O.at.CT3.1  
O.at.CT3.2) 

 

2 Munca individuală, 
pe echipe și în 
grup, conversația, 

brainstorming, 
învățarea bazată pe 

rezolvarea de 
probleme 

Des fiches pédagogiques  
Carras, C. et alii. 2008. Le français 

sur objectifs spécifiques et la classe 

de langue. Paris : Clé International. 

Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-
A2). 2e édition, Paris : Clé 

International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 
(B1). 2e édition, Paris : Clé 
International. 

Bibliografie obligatorie: 
Carras, C. et alii. 2008. Le français sur objectifs spécifiques et la classe de langue. Paris : Clé 
International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-A2). 2e édition, Paris : Clé International. 
Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 (B1). 2e édition, Paris : Clé International. 

 
 
9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
        La finalul seminarului, studenții vor deține un set de competențe de utilizare corectă a terminologiei 

specifice domeniului Pedagogia învățământului primar si preșcolar în contexte comunicative personale și 



profesionale cât mai reale. De asemenea, ei vor fi capabili să folosească principalele noțiuni gramaticale 
reluate în cadrul acestui seminar în situații de comunicare orală și scrisă în limba franceză. Ei vor fi 
conștienți că limba franceză le va oferi un avantaj suplimentar pentru inserția ulterioară pe piața muncii și 
motivați să continue învățarea acestei limbi folosindu-se de competentele consolidate pe parcursul 
seminarului precum gândirea critică și activitatea de auto dirijare a învățării.  

 

10. Evaluare 

Tip 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs 

Identificarea, analiza și aplicarea corecta a 
noțiunilor studiate. 

  
 
 
 
 

10.5. 
Seminar 

Identificarea, analiza și aplicarea corecta a 

noțiunilor studiate. 
 
Analiza și aplicarea corecta a noțiunilor 
studiate. 

 Evaluare sumativă în 
cadrului unei verificări scrise 
care va acoperi toata materia 
studiată și va urmări dacă 
studenții 
 
 

Evaluarea formativă se va 
realiza după cum urmează: 
- 2 puncte pentru participarea 
activă în cadrul seminarului: 
participarea la sarcinile de 
lucru pe grupe, participarea la 
discuții, etc.   
- 1 punct pentru o temă scrisă 
individual pe parcursul 
seminarului care se va puncta 
in funcție de corectitudinea si 
creativitatea rezolvării, forma 
de prezentare.  
- 1 punct pentru o temă 

realizata în cadrul grupului 
de lucru în funcție de 

participarea și gradul de 
implicare în sarcinile de 

lucru, forma de prezentare. 

60% 
 
 

 
 

 
 
 

40 % 

 

   

10.6. Standard minim de performanţă 

-Standarde minime pentru nota 5:  
• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 

-Standarde pentru nota 10:            

Se acordă nota pentru obținere a 10p, dintre care: 
- 1 punct pentru participarea activă la seminar; 
- 1 punct pentru realizarea corecta a unei teme, individual, pe parcursul seminarului; 
- 1 punct pentru realizarea corectă a unei teme, în grup, pe parcursul seminarului 

- 6 puncte pentru verificarea scrisă finală 
 

Semnătura titularului de curs:                                                                      Semnătura titularului de seminar:   



 
           

  

 

Data avizării în department,                                                                            Director de department,  

 

 

 

Semnătură Decan,           

 



                             
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Politici educaționale și sociale 
2.2. Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Andreea-Mihaela Cilibiu 
2.3. Titularul activităţilor de seminar - 
2.4. Anul de studii I 2.5. Semestrul  I 
2.6. Codul disciplinei UCB.01.4.1.O.D.1.07 2.7. Număr de credite 2 
2.8. Tipul de evaluare C 2.9. Regimul disciplinei DD 

Obligatorie 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator - 
3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

28 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator - 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri   
Tutoriat   
Examinări 2 
Alte activităţi  
3.7. Total ore studiu individual 22 
3.8. Total ore pe semestru 50 
 

 
          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – cursul se va desfăşura 

online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams. Se vor pune la 
dispoziţia studenţilor materiale în format electronic pentru o mai buna 
înţelegere a materiei 

5.2. de desfășurare a 
seminarului 

- 

 
 

1. Date despre program 
 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2. Facultatea Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3. Departamentul Litere și Științe ale Educației  
1.4. Domeniul de studii  Ştiinţe ale Educației 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum  - 
4.2. de competenţe - 



 
6. Competențe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

 
P

ro
fe

si
on

al
e 

CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și preșcolar. 
CP4. Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a procesului de învățământ și a 
activităților de învățare / integrare socială specifice vârstei grupului țintă 
CP5. Consilierea, orientarea și asistarea psihopedagogică a diverselor categorii de persoane / 
grupuri educaționale (preșcolari / școlari mici / elevi, familii, profesori, angajați etc.) 
CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

   
   

tr
an

sv
er

sa
le

 CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 
CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice desfășurării proiectelor 
și a programelor din domeniul științelor educației                                   
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea formării și 
dezvoltării profesionale continue 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Formarea abilităţilor de analiză a problemelor de factură socială și educațională, în 
contextul mai larg al demersului de înţelegere a politicilor publice. 

7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea conceptelor de politică educațională și politică socială;  
Cunoaşterea realităţilor româneşti în coordonate sociale și educaționale;  
Dezvoltarea abilităților de identificare și soluționare a problemelor sociale;  
Analizarea politicilor sociale ca punte între marginalizare - realitate care 
accentuează dificultăţile pe care le întâmpină anumite persoane sau grupuri sociale - 
şi includere socială, spre care se îndreaptă o societate care se doreşte, în sensul cel 
mai bun, europeană; 
Dobândirea cunoștințelor și a abilităţilor necesare pentru intelegerea,  respectarea și 
promovarea valorilor şi atitudinilor care vizează dreptatea socială, autonomia 
persoanei, solidaritatea socială; 
Cunoașterea  legilor  cu  incidenţă  socială,  care urmăresc  modalităţile  de realizare 
a drepturilor sociale; 
Dezvoltarea abilităţilor de interpretare a politicilor educaţionale şi a prevederilor 
legislative în educaţie 
Valorificarea principiilor de politică educaţională în activitatea instructiv-educativă 
din grădiniță și ciclul primar; 
Conştientizarea importanţei promovării principiilor europene în educaţie; 
Valorificarea principiilor educaţionale şi a strategiilor de învăţare în contextul 
european actual 
Formarea deprinderilor şi abilităţilor de abordare a procesului didactic conform 
politicilor educaţionale europene; 
Dezvoltarea abilităţilor de proiectare şi realizare eficientă a activităţii instructiv-
educative, integrând strategii care asigură accesul tuturor copiilor la educaţie 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Obs. 

Tema 1 - Ce sunt politicile sociale? 
1.1. Politica publică, politică sectorială 
1.2. Modele de politici sociale 
1.3. Reprezentări sociale şi legitimarea politicilor 

Prelegere, explicație, dezbatere, 
problematizare, prezentare power-point 

 6 ore 

Tema 2 - Ce sunt politicile educationale? 
2.1.Obiectul politicilor educaționale. Conceptul de 
politică educațională 
2.2.Politica educaţională – sursă a dezvoltării sociale 
2.3. Exemple de politici educaționale. Reforme în curs 
și inițiative 

Prelegere, explicație, dezbatere, 
problematizare, prezentare power-point 

6 ore 



Tema 3 - Politici sociale de protecţie a copilului şi 
familiei 
3.1. Copilul aflat în dificultate. Protecţia drepturilor 
copilului 
3.2. Politici sociale adresate familiei 
3.3. Protecţia maternităţii 

Prelegere, explicație, dezbatere, 
problematizare, prezentare power-point 

2 ore 

Tema 4 - Dimensiunea socială a politicilor educaţionale 
4.1. Educaţia incluzivă 
4.2. Raportul educaţie - piaţa muncii 
4.3. Educaţia pentru viaţa privată 

Prelegere, explicație, dezbatere, 
problematizare, prezentare power-point 

2 ore 

Tema 5 - Protecţia socială a grupurilor minoritare: romii 
din grupurile etnice tradiţionale 
5.1. Etnic şi social în caracterizarea populaţiei de romi 
5.2. Ajutorul social 
5.3. Discriminarea pozitivă în educaţie 

Prelegere, explicație, dezbatere, 
problematizare, prezentare power-point 

2 ore 

Tema 6 – Politici sociale faţă de persoanele cu handicap 
6.1. Incapacitate, dizabilitate, handicap 
6.2. Protecţia socială a persoanelor cu nevoi speciale 
6.3. Rolul comunităţii în sprijinirea persoanelor cu 
handicap; reţeaua de suport social 

Prelegere, explicație, dezbatere, 
problematizare, prezentare power-point 

2 ore 

Tema 7 - Politici sociale destinate persoanelor vârstnice 
7.1. Îmbătrânirea demografică a populaţiei. Politici de 
sprijin a îmbătrânirii active 
7.2. Solidaritatea socială. Sistemul de pensii 
7.3. Asistenţa socială a persoanelor vârstnice 

Prelegere, explicație, dezbatere, 
problematizare, prezentare power-point 

2 ore 

Tema 8 - Politici sociale privind asigurarea de şanse 
egale 
8.1. Reprezentări, stereotipuri, discriminarea multiplă 
8.2. Dimensiunea de gen a politicilor sociale 
8.3. Reconcilierea dintre sfera publică şi cea privată 

Prelegere, explicație, dezbatere, 
problematizare, prezentare power-point 

2 ore 

Tema 9 - Marginalizare şi excludere socială 
9.1. Sărăcie, marginalizare şi excludere socială 
9.2. Servicii sociale 
9.3. Calitatea vieţii 

Prelegere, explicație, dezbatere, 
problematizare, prezentare power-point 

2 ore 

Tema 10 - Politici sociale şi coeziune europeană 
10.1. Integrarea socială 
10.2. Politica de coeziune 
10.3 Capitalul social. Dezvoltare comunitară. 

Prelegere, explicație, dezbatere, 
problematizare, prezentare power-point 

2 ore 

Bibliografie obligatorie: 
Gal, Denizia, Educaţia şi mizele ei sociale, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002,  
Gorun, Adrian Studiu sociologic asupra Legii 1/2011. Educația și comunitatea, Editura didactică și pedagogică, 
București, 2013, p. 22;   
Gorun, Adrian, Dezvoltare socială şi globalizare, Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2012; 
Gorun, Adrian, Educaţia Încotro? Modele de administrare a sistemului educaţional, editura Academica Brâncuşi, 
Târgu-Jiu, 2010 
Hatos, Adrian, Sociologia educației, Polirom, 2006, 
Zamfir, C.(Coord.), 1999, Politici sociale în România, Ed. Expert, Bucureşti 
http://www.idd.euro.ubbcluj.ro/interactiv/cursuri/cursuri.html – Valentin Naumescu, Introducere în studiul 
politicilor sociale 
Ştefan, Cristina, Politici Sectoriale. Politici Sociale. Note de curs, Şcoala Naţională de Studii Politice și 
Administrative, Facultatea de Ştiinţe Politice, Bucureşti, 2009 
 
Bibliografie facultativă: 
Dahl A. Robert, 2002, Democraţia şi criticii ei, Institutul European, Iaşi 
Fukuyama Fr., 2002, Marea ruptură, Natura umană şi refacerea ordinii sociale, Humanitas, Bucureşti 



Grumberg L., Miroiu M. (Coord.), 1997, Gen şi societate, Ed. Alterantive, Bucureşti 
http://www.idd.euro.ubbcluj.ro/interactiv/cursuri/cursuri.html – Valentin Naumescu, Introducere în studiul 
politicilor sociale 
Manea L., 1998, Cap. Politica socială faţă de persoanele cu dizabilităţi, în Politici sociale – România în context 
european, C. Zamfir, Ed. Alternative, Bucureşti 
Manea L., 2000, Protecţia socială a persoanelor cu handicap, Casa de editură şi presă Şansa, Bucureşti 
Mihăilescu I., 2000, Politici sociale în domeniul populaţiei şi familiei, în Elena Zamfir (Coord.),Strategii 
antisărăcie şi dezvoltare comunitară, Ed. Expert, Bucureşti 
Popescu, Raluca, Politici sociale.Suport de curs, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 
Preda M., 2002, Politica socială românească, între sărăcie şi globalizare, Polirom, Iaşi 
Rădulescu S, 1994, Sociologia vârstelor, Ed. Hyperion, Bucureşti 
Ştefan, Cristina, Politici Sectoriale. Politici Sociale. Note de curs, Şcoala Naţională de Studii Politice și 
Administrative, Facultatea de Ştiinţe Politice, Bucureşti, 2009 
Ungureanu, D., Educaţia integrată şi şcoala incluzivă, Editura de Vest, Timişoara, 2000; 
Vlăsceanu L. , 2007, Sociologie şi modernitate, Ed. Polirom, Iaşi 
Voinea M., 1993, Sociologia familiei; Ed. Universităţii Bucureşti 
Voinea M., 2000, Familia tânără – particularităţi socio-demografice în perioada de tranziţie, în Zamfir E., Bădescu 
I., Zamfir C., (Coord.), Starea societăţii româneşti după 10 ani de tranziţie, Ed. Expert, Bucureşti 
Vrăşmaş T., Învăţământul integrat şi/sau incluziv, Editura S.C. Aramis Print S.R.L., Bucureşti,2001; 
Vrăşmaş T., Şcoala şi educaţia pentru toţi, Editura Miniped, Bucureşti, 2004 
Vrăşmaş, T., Daunt, P., Muşu, I., Integrarea în comunitate a copiilor cu cerinţe educative speciale - editată cu 
sprijinul Reprezentanţei Speciale UNICEF în România, 1996; 
Zamfir C. (Coord.), 1994, Dimensiuni ale sãrãciei, Ed. Expert, Bucureşti 
Zamfir C., (Coord.), 1999, Politici sociale în România, Ed. Expert, Bucureşti 
Zamfir C., Preda M., (coord.), 2002, Romii din România, Ed Expert, Bucureşti 
Zamfir C., Stoica L., (Coord.), 2006, O nouă provocare: DEZVOLTAREA SOCIALĂ, Ed. Polirom, Iaşi 
Zamfir Cătălin, Stoica Laura, 2006, O nouă provocare: dezvoltarea socială, Ed. Polirom, Iaşi 
Zamfir E. (Coord.), 2000, Strategii antisărăcie şi dezvoltare comunitară, Ed. Expert, Bucureşti 
Zamfir E., Zamfir C. (Coord.), 1997, Pentru o societate centrată pe copil, Ed. Alternative, Bucureşti 
Zamfir, C.(Coord.), 1999, Politici sociale în România, Ed. Expert, Bucureşti 

 
9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Conținutul disciplinei răspunde ariilor tematice din domeniu abordate pe plan național și 
internațional la acest nivel de studii, constituind premise pentru dezvoltarea competențelor profesionale și 
transversale ale studenților 
 
10. Evaluare 

Tip 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs 

Cunoaşterea terminologiei utilizate  Evaluare orală – Evaluare sumativă 
la sfârșitul semestrului  

 
Evaluare formativă (pe tot parcursul 
semestrului): participarea activă și 

prezență la curs 

50% 
 
 

50% 

Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 

10.5. 
Seminar 

Însuşirea problematicii tratate la curs şi seminar  - - 
 
 

Capacitatea de a utiliza corect noțiunile 
de bază 
Dobândirea abilităţii de rezolvare a cazurilor 
practice 
Evaluarea argumentelor proprii sau susţinute de 
alţii 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro- şi contra studiate 
Prezență la activitățile de seminar -  - 

10.6. Standard minim de performanţă 
-Standarde minime pentru nota 5:  



• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 
• Se ţine cont de activitatea din timpul semestrului şi de prezenţa la cursuri; 
-Standarde pentru nota 10:            
• Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare                                                              
a limbajului de specialitate 

           
                                                                  Semnătura titularului de curs: Lect.univ.dr. Andreea-Mihaela Cilibiu 

 
                                            Semnătura titularului de seminar: - 

 
 

 
Data avizării în department,                                                                            Director de department,  
 

 

                     
   Semnătură Decan:  



                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              
Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

 
    1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învãţãmânt superior Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu 
1.2 Facultatea  Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3  Departamentul                                   Litere și Științe ale Educației  
1.4 Domeniul de studii                 Stiinte ale educatiei 
1.5 Ciclul de studii                   Licenţă 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 
 
    2. Date despre disciplinã 

2.1 Denumirea disciplinei              Practică pedagogică în 
învățământul primar II 

Cod disciplina  
UCB .01.4.1.O.S.4.17 

2.2 Titularul activitãţilor de curs     
2.3 Titularul activitãţilor de seminar Lector univ. dr. Vîrtop Sorin-Avram 

 
2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de 

evaluare 
C 2.7 Regimul 

disciplinei 
DS 
Obligatoriu 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitãţilor didactice) 
 
3.1 Numãr de ore pe sãptãmânã          4 din care: 3.2 curs  3.3 seminar/laborator 4 
3.4 Total ore din planul de învãţãmânt 56 din care: 3.5 curs  3.6 seminar/laborator 56 
Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul dupã manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             14 
Documentare suplimentarã în bibliotecã, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren                               10 
Pregãtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   20 
Tutoriat  
Examinãri    
Alte activitãţi ..................................                                      - 
3.7 Total ore studiu individual      44 
3.9 Total ore pe semestru            100 
3.10 Numãrul de credite              4 
Semestrul 1  - 
Semestrul 2 4 
Total numar credite 4 
 
 



    4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum         Fundamentele pedagogiei, teoria si metodologia curriculum-ului 
 Teoria şi metodologia instruirii 

4.2 de competenţe         Psihologie 
 Prezenta cel puţin 80 % conditie de admitere pentru susţinerea 

colocviului cf. Regulamentului privind organiyarea si 
defasurarea practicii pedagogice pentru specializarea PIPP 

    5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfãşurare a cursului / activitatii de coordonare 
a practicii pedagogice în învăţământul primar 

 Laboratorul psihopedagogic al 
Universitătii „Constantin Brancusi” din 
Targu Jiu 

 Platforma educationala dupa caz / 
Microsoft Teams, Zoom sau altele 
recomandate in functie de situatie. 

 
5.2. de desfãşurare a seminarului/laboratorului / a 
practicii pedagogice in invatamatul primar 

 Platforma educationala dupa caz / 
Microsoft Teams, Zoom sau altele 
recomandate in functie de situatie. 

 Conform listei de unitati de invatamant  
primar si a listei de mentori pentru anul 
univ. 2020-2021 

    6. Competenţele specifice acumulate 

Competenţe profesionale - De proiectare, realizare a activităţilor specifice, evaluare a proceselor 
educaţionale, de abordare managerială, şi de integrare soială şi 
profesională specifice programului de studii Pedagogia Invăţământului 
primar şi preşcolar  

- Metodologice, de comunicare şi relaţionare, de evaluare a elevilor, 
psiho-sociale, tehnice şi tehnologice, de management 

Competenţe transversale - Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională 
fundamentate pe opţiuni valorice explicite specifice specialistului în 
ştiinţele educaţiei pentru nivelul specific specializării învăţământului 
primar  

- Promovarea valorilor asociate realizării unui învăţământ de calitate în 
conformitate cu politicile educaţionale interne şi în acord cu ele elaborate 
şi popularizate la nivel european pe baza societăţii cunoaşterii specifice 
domeniului educaţional european şi a interculturalităţii 

 
    7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

- Formarea capacităţilor de a cunoaşte, a înţelege, a interpreta , a argumenta 
esenţa, rolul problematicii specifice pedagogiei învăţământului primar 

- Formarea capacităţii de analiză, aplicare teoretică şi practică în rezolvarea 
situaţiilor instructiv educative specifice nivelului primar 



- Formarea unei conduite critice şi aplicative faţă de :problematica abordată, 
de diferitele contribuţii şi concepţii specifice domeniului pedagogic şi 
educaţional şi relevate pentru nivelul primar 

7.2 Obiective specifice - Formarea competenţelor care vizează modalitatea de a proiecta, organiza, 
desfăşura, evalua activităţi instructiv educative   specifice curriculumului  
pentru învăţământul primar 

- Conştientizarea calităţii relaţiilor afectiv atitudinale, de comunicare  
didactică. 

    

8. Conţinutul activitatilor de coordonare si continutul portofoliului didactic  

I. Conţinuturi activitati de coordonare si portofoliul didactic 
 Titlul activitatii de coordonare Nr. ore 

1 Prelucrarea regulamentelor  de practica a studentilor din 
UCB si Practica pedagogica, Statutul elevului. 

2 

2 Aspecte privind legatura dintre curriculum specifice 
învăţământului preşcolar şi curriculum specific 
învăţământului primar. Practica pedagogică observativă în 
învăţământul primar. 

2 

3 Componenta portofoliului didactic de evaluare pentru 
disciplina practica pedagogica în învăţământul primar 

2 

4 Particularitati privind proiectarea didactica în 
învăţământul primar 

2 

5 Analiza documentelor curriculare  din învăţământul 
primar 

2 

6 Particularitati privind   stilul de predare şi stiul de învăţare 
în învăţământul primar. 

2 

7 Sustinerea portofoliilor didactice de evaluare / colocviu 2 

II. Conţinuturi activitati de practică pedagogică în învățământul primar     - 42 h 
 
Desfășurarea activitatilor de practică pedagogică in invatamatul primar se desfășoară conform 
protocolului cu unitatea de invatamant preuniversitar - nivelul primar si  Lista de mentori pentru 
anul universitar 2020-2021.                                                                              
 

Portofoliul didactic pentru semestrul al II-lea  cuprinde următoarele tipuri de lucrări:  

 Semestrul II 
 Pagina de titlu si Cuprinsul portofoliului 

1.  Fişa psihopedagogică pentru un elev de la clasa pregatitoare până la clasa a IV-a 
2.  Fişă de studiu al unui document şcolar  



de ex.: 
 Regulamentul de ordine interioară a instituţiei de învăţământ 
 Programa analitică 

 
3.  Fişă de studiu şi analizăa a unei programe şcolare 
4.  Planificare calendaristică pe unităţi de învăţare şi pe lecţii  

pentru o disciplină obligatorie pentru un an şcolar 
 

5.  7 (sapte)Fişe de observaţie   pentru câte o lectie de predare - învatare corespunzătoare unei disciplina din fiecare arie 
curriculara 

6.  7(sapte) Fişe de observaţie   pentru câte o lectie de evaluare corespunzătoare unei disciplina din fiecare arie curriculara 
7.  (1)Fişa de analiză şi aplicare a unei metode didactice de predare-învăţare la o lecţie observată 
8.  (1)Fişa de analiză şi aplicare a unei metode didactice de evaluare  la o lecie observată 
9.  Fişa de observaţie pentru şedinţa cu părinţii 

 Toate lucrarile sunt obligatorii 
Bibliografie: 

 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti: www.ise.ro - Programe şcolare şi planuri 
cadrul de învăţământ 

 
Planuri de invatamant si programe scolare, manual scolare in format digital 

 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti: www.ise.ro –  
 Programe şcolare şi planuri cadru de învăţământ 

 Înv. Primar 

  Clasa preg., I, II, III si IV 
o  Limbă și comunicare 
o  Matematică și științe ale naturii 
o  Om și societate 
o  Educație fizică, sport și sănătate; Arte; Tehnologii 
o  Consiliere și orientare 

  Curriculum la decizia școlii 
 

  Înv. Prescolar 
  Înv. Primar 

o  Clasa preg., I, II, III si IV 
o  Curriculum la decizia școlii 

  Gimnaziu 
  Liceu 
  Invatamant profesional 

Înv. Primar » Curriculum la decizia școlii 

Activitati transdisciplinare_clasele I si a II-a 

    

Consiliere si orientare_clasele I - a IV-a_a V-a - a VIII-a 

    

Creeaza-ti mediul, clasele a III-a - a IV-a, a V-a - a VII-a  

    

DE-A ARHITECTURA. Educaţie pentru arhitectură şi mediu construit_3-4  

    

Educatie ecologica si de protectie a mediului_ prescolar_primar_gimnazial  

    

Educatie europeana_ primar  

    

Educatie financiara - clasele III, IV 

    

Educatie pentru sanatate_clasele I - a XII-a 

    

Educatie pentru societate – cls. preg., I, II 

    

Filosofie pentru copii - clasele III, IV 

    

Mai_intai_caracterul_inv primar.pdf 

    

Matematica si stiinte in societatea cunoasterii_inv primar si secundar.pdf 

    

Pregatiti pentru viata_Clasele 0-IV_opt.pdf 

    

Sah_inv primar.pdf  

    



Educatie pentru prevenirea riscului rutier primar  

    

Joc si miscare_clasa pregatitoare_clasele I si a II-a 

     

Manuale scolare in format digital, https://www.manuale.edu.ro/ 
Bibliografie generală 
Cristea, S., Dicţionare de termeni pedagogici. Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 
1998. 
Cristea, S., Teorii ale învăţării.Modele de instruire. Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 
Bucureşti, 2005. 
Dragu, A., Structura personalităţii profesorului. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1977. 
Golu, Florinda (2015): Manual de psihologia dezvoltării.O abordare psihodinamică. Editrua 
Polirom, Iaşi. 
Ilie, Emanuela(2014): Didactica limbii şi literaturii române. Editura Polirom, Iaşi.  
Munteanu, A. (2006). Psihologia dezvoltării umane. Editura Polirom, Iaşi. 
Neacşu I..(2010). Introducere în psihologia educaţiei şi a dezvoltării.Editura Polirom, Iaşi. 
nr.1- 2/1994 
Oprescu, Victor, Dimensiunea psihologică a pregătirii profesorului. Editura Scrisul Românesc, 
Craiova, 1983. 
Orăşanu, C., Educaţia pentru valorificarea timpului liber. Organizarea şi desfăşurarea 
excursiilor şcolare. Editura Eurodidact, Cluj-Napoca, 2004. 
Osterrieth, P.A. (1973). Copilul şi familia. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.  
Pânişoară G., Pânişoară I.O., Motivarea eficientă.Editura Polirom, Iaşi, 2005. 
Pânişoară I.O, Profesorul de succes. 59 de principii de pedagogie practică. Editura Polirom, Iaşi, 
2009. 
Perţea A., N., Radu, Dumitra (2014): Ghidul cadrului didactic pentru clasa pregătitoare. Editura 
Aramis, Bucureşti. 
Petrovici C.(2014): Didactica matematicii pentru învăţământul primar. Editura Polirom, Iaşi.  
Piaget Jean.(2005).Reprezentarea lumii la copil. Editrua Cartier SRL, Bucureşti. 
Piaget, J. (1970).Biologie şi cunoaştere. Editura Dacia, Cluj-Napoca. 
Piaget, J.,(1972).Psihologie şi pedagogie. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
Piaget, Jean  (1980): Judecata morală la copil. Ed.D.P. Bucureşti, 1980. 
 Piaget, Jean (1965): Psihologia inteligenţei; Editura  Ştiinţifică, Bucureşti. 
Piaget, Jean.(1973).Naşterea inteligenţei la copil. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
Piaget,Jean,  Bärbel Inhelder (2011): Psihologia copilului. Editrua Cartier. Bucureşti. 
Roşca, Alexandru (1972):  Creativitatea; Editura Enciclopedică Română, Bucureşti. 
Roşca, Alexandru (1976): Învăţare şi gândire. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică  Bucureşti.  
Roşca, Alexandru (1981:  Creativitatea generală şi specifică; Editura  Academiei, Bucureşti. 
Rudică, Tiberiu. (1981). Familia în faţa conduitelor greşite ale copilului. Bucureşti: Editura 
Didactică şi Pedagogică.  
Sclama-Cazacu T.(1958): Relaţiile dintre limbaj şi gândire în ontogeneză. Editura Academiei, 
Bucureşti.  
Şchiopu, Ursula:  Fişa de caracterizare – o necesitate? în Revista Învăţământului Preşcolar  
Şchipou, Ursula : Psihologia generală a copilului, Editura Didactic şi Pedagogică, 1982 ediția I 
și 1985 – ediția a II-a. 
Şchipou, Ursula(1963): Psihologia copilului. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.  
Şchipu, Ursula (1990). Decupaje în structurile operaţionale ale personalităţii. Revista de 
Psihologie, no. 3-4, p. 234.  
Şchipu, Ursula (1997). Dicţionarul de psihologie. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.  



Şchipu, Ursula(1995). Psihologia vârstelor, ciclurile vârstelor. Bucureşti: Editura Didactică şi 
Pedagogică.  
Tucicov-Bogdana, Ana(1972): Personalitatea copilului; Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti. 
Verza, Emil, (1973), Conduita verbală a şcolarilor mici, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti. 
VERZA, Emil. (2002). Psihologia vârstelor.Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.  
Vîgotsky, L., S..(1971 şi 1972). Opere psihologie alese, vol. I şi II. Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti. 
Voiculescu, Elisabeta (2001): Factorii subiectivi ai evaluării şcolare Cunoaştere şi autocontrol. 
Editura Aramis, Bucureşti. 
VOLUME EDITATE  
***(1970): Caiete de pedagogie modernă nr. 1: Clasa I – copii de 6 ani. Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti. 
***(1973): Caiete de pedagogie modernă nr. 4: Elevii trebuie învăţaţi cum să înveţe.  Editura 
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
***(1970): Caiete de pedagogie modernă nr. 9: Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
Resurse internet  
www.educred.ro 
www.digital.educred.ro 
www.educatiacontinua.edu.ro 
     

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptãrile reprezentanţilor comunitãţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 

I. Cunoaştere şi înţelegere 
Capacitatea de a cunoaşte şi înţelege: 

 cunoaşterea, definirea, analiza, explicarea şi discutarea conceptelor  pedagogice fundamentale specific niveluluipreşcolar 
 cunoaşterea, definirea, analiza şi interpretarea  structurii  sistemului  educaţional şi a particularităţilor nivelului preşcolar; 
 cunoaşterea, definirea, analiza, discutarea şi interpretarea  componentelor  procesului de învăţământ la nivelpreşcolar 

II. Deprinderi intelectuale sau academice 
Capacitatea de a: 

 - raportare critică la situaţii  educaţiuon ale concrete: învăţarea , stiluri de învăţare: predarea , stiluri de predare; 
 să aplice diverse soluţii şi modele de adaptare curriculară şi să aprecieze din perspectiva calităţii experienţelor de învăţare ale elevilor 

eficienţa acestora; 
 să integreze într-o manieră flexibilă soluţiile de dezvoltare curriculară propuse pe parcursul cursului în demersuri ale practicii pedagogice; 

III. Deprinderi profesionale/practice 
Capacitatea de a: 

 experimenteze diverse modalităţi de organizare integrată, diferenţiată şi individualizată  a curriculum-ului; 
 cunoaşterea, explicarea, analiza etapelor proiectării pedagogice; 
 cunoaşterea,  compararea, analizarea  aplicarea curriculumului la nivel preşcolar 

IV. Deprinderi transferabile 
Capacitatea de a:  
. să aplice diverse soluţii şi modele de adaptare curriculară şi să aprecieze din perspectiva calităţii experienţelor de învăţare ale  preşcolarilor 
eficienţa acestora 

 
10. Evaluare 

 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 
10.3 

Pondere 
din nota 



finalã 
10.4  Activitatea de 
coordonare    

Portofoliul didactic semestrial  Evaluare sumativă la 
sfârşitul semestrului/ 
portofoliul didactic 

40% 

10.5 Seminar/laborator- 
practica pedagogica în 
unitatea de învăţămân 
primar 

Activitatea observativa  Evaluare formativă (pe 
tot parcursul 
semestrului) şi prezenţa/ 
fisa de evaluare 

40% 

10.5.1. Partciparea la activitatile specifice 
Scolii de aplicatie  din cadrul UCB 

Fisa de evaluare a  
activitatilor desfasurate 

20% 

10.6 Standard minim de performanţã                        :  
Nota 5(cinci) se acordă pentru realizarea portofoliului  şi susţinerea acestuia în cadrul colocviului 
Condiţia minimă de promovare la colocviu este nota 7(şapte). 
Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : 
Nota 10(zece) se acordă pentru : 

 pentru realizarea portofoliului (elaborare şi susţinerea acestuia în cadrul colocviului)   şi 
răspunsul corect la  întrebările din cadrul colocviului); 

 activitate şi participare la 100% din activităţile de coordonare şi practica pedagogică la 
nivel primar; 

 participarea la activităţile şcolii de aplicatie. 
Nota finală se calculeaza ca medie ponderala a urmatoarelor tipuri de activitati : 

 portofliul didactic  semestrial 40 % 
 practica pedagogică observativa in invatamantul primar 40% 
 scoala de aplicatie 20% 

Pentru studentii cu studii medii  încadrati în domeniu nota se calculează ca medie ponderată a 
următoarelor tipuri de activităti: 

 portofoliul didactic 50% 
 desfăşurarea unei activităţi în cadrul şcolii de  aplicatie şi experienta practică în domeniu 

învăţământului primar pentru anul scolar 2020-2021 confirmata prin adeverinta care atestă 
încadrarea în  domeniul învăţământului primar conform calificării deţinute 50   % 

 Dupa caz – Evaluarea poate fi realizata on-line prin intermediul platformei educationale Microsoft 
Teams, Zoom sau altele.  

 
     Data completãrii: 1 Octombrie 2020                                                   
    
 Semnãtura titularului de seminar                                          Semnãtura titularului de curs            
 

                      Lector univ. dr. Vîrtop Sorin-Avram        
 

 
                                                                                           

Semnătură Decan 

                      ........................... 

                                    Semnătura directorului de departament 

                                   ..................................................... 
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                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              
Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
    1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învãţãmânt superior Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu 
1.2 Facultatea  Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3  Departamentul                                   Litere și Științe ale Educației 
1.4 Domeniul de studii                 Stiinte ale educatiei 
1.5 Ciclul de studii                   Licenţă 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Pedagogia Învaţamântului Primar şi Preşcolar 
1.7 Anul universitar  2020-2021 
    

 2. Date despre disciplinã 

2.1 Denumirea disciplinei              Practica pedagogică în 
învăţământul primar III 

Cod disciplina 
UCB .01.4.1.O.S.6.11 

2.2 Titularul activitãţilor de curs     
2.3 Titularul activitãţilor de seminar Lector univ. dr. Vîrtop Sorin-Avram 
2.4 Anul de studiu III 2.5 

Semestrul 
2 2.6 Tipul 

de 
evaluare 

C 2.7 Regimul 
disciplinei 

DS 
Obligatoriu 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitãţilor didactice) 
 
3.1 Numãr de ore pe sãptãmânã          4 din care: 3.2 curs  3.3 seminar/laborator 4 
3.4 Total ore din planul de învãţãmânt 56 din care: 3.5 curs  3.6 seminar/laborator 56 
Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul dupã manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             7 
Documentare suplimentarã în bibliotecã, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren                               2 
Pregãtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   10 
Tutoriat  
Examinãri    
Alte activitãţi .................................. - 
3.7 Total ore studiu individual      19 
3.9 Total ore pe semestru            75 
3.10 Numãrul de credite               
Semestrul 1   
Semestrul 2 3 
Total numar credite 3 
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  4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum         Fundamentele pedagogiei, Teoria şi metodologia curriculum-
ului, Teoria şi metodologia instruirii, Teoria şi practica evaluării 

4.2 de competenţe         Psihologie 
 Prezenţa cel puţin 80 % condiţie de admitere pentru susţinerea 

colocviului  
 
    5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfãşurare a cursului / activitatii de coordonare 
a practicii pedagogice în învăţământul primar 

 Laboratorul psihopedagogic al Universităţii 
„Constantin Brâncuşi” din Târgu – Jiu 

 Platforma educationala dupa caz / Microsoft 
Teams, zoom sau altele recomandate in functie 
de situatie. 

 
5.2. de desfãşurare a seminarului/laboratorului / a 
practicii pedagogice in invatamatul primar 

• Platforma educationala dupa caz / Microsoft 
Teams, zoom sau altele recomandate in functie de 
situatie. 
• Conform listei de unitati de invatamant  primar 
si a listei de mentori pentru anul univ. 2020-2021 

    6. Competenţele specifice acumulate 
Competenţe profesionale - De proiectare, realizare a activităţilor specifice, evaluare a proceselor 

educaţionale, de abordare managerială, şi de integrare socială şi 
profesională specifice programului de studii Pedagogia Invăţământului 
primar şi preşcolar  

- Metodologice, de comunicare şi relaţionare, de evaluare a elevilor, 
psiho-sociale, tehnice şi tehnologice, de management 

Competenţe transversale - Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională 
fundamentate pe opţiuni valorice explicite specifice specialistului în 
ştiinţele educaţiei pentru nivelul specific specializării Pedagogiei 
Învăţământului Primar şi Preşcolar 

- Promovarea valorilor asociate realizării unui învăţământ de calitate în 
conformitate cu politicile educaţionale interne şi în acord cu ele elaborate 
şi popularizate la nivel european pe baza societăţii cunoaşterii specifice 
domeniului educaţional european şi a interculturalităţii 

   
 
  7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

- Formarea capacităţilor de a cunoaşte, a înţelege, a interpreta , a argumenta esenţa, 
rolul problematicii specifice  nivelului primar şi ciclurilor curricular aferente 
acestui nivel 

- Formarea capacităţii de analiză, aplicare teoretică şi practică în rezolvarea 
situaţiilor instructiv educative specifice nivelului primar 

- Formarea unei conduite critice şi aplicative faţă de: problematica abordată, de 
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diferitele contribuţii şi concepţii specifice domeniului pedagogic şi educaţional şi 
relevate pentru nivelul primar 

7.2 Obiective 
specifice 

- Formarea competenţelor care vizează modalitatea de a proiecta, organiza, 
desfăşura, evalua activităţi instructiv educative   specifice curriculumului  pentru 
învăţământul primar 

- Conştientizarea calităţii relaţiilor afectiv atitudinale, de comunicare  didactică. 
    8. Conţinuturi 

I. Conţinuturi activitati de coordonare si portofoliul didactic 
 
 Titlul activitatii de coordonare Nr. ore 

1 Prelucrarea regulamentelor  de practica a studentilor din 
UCB si Practica pedagogica, Statutul elevului. 

2 

2 Aspecte  specifice ale curriculum pentru învăţământului 
primar. Strategii didactice de predare-învăţare-evaluare. 

2 

3 Componenţa portofoliului didactic de evaluare pentru 
disciplina practica pedagogica în învăţământul primar 
pentru sem. 2. 

2 

4 Particularităti privind proiectarea didactica în învăţământul 
primar 

2 

5 Analiza documentelor curriculare  din învăţământul primar 2 

6 Particularităti privind   stilul de predare şi stilul de învăţare 
în învăţământul primar. Forme de evaluare în învăţământul 
primar.  

2 

7 Sustinerea portofoliilor didactice de evaluare / colocviu 2 

II. Conţinuturi activitati de practică pedagogică în învățământul primar     - 42 h 
Desfășurarea activitatilor de practică pedagogică in invatamatul primar se desfășoară conform protocolului 
cu unitatea de invatamant preuniversitar - nivelul primar si  Lista de mentori pentru anul universitar 2020-
2021.                                                                              

Continutul portofoliul didactic pentru semestrul al II-lea 

Semestrul al II-lea 
 

Pagina de titlu si Cuprinsul portofoliului 
Plan de intervenie individualizată pentru un elev de la clasa pregatitoare până la clasa a IV-a 

Fişă de studiu al unui document şcolar  
de ex.: 

 Regulamentul de ordine interioară a instituţiei de învăţământ 
 Programa analitică / altul decat cel elaborate in semsetrul I 

 
Elaborarea unui model de programă analitică pentru o disciplină din caregoria curriculum la decizia şcolii 
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Planificare calendaristică pe unităţi de învăţare şi pe lecţii  
pentru o disciplină obligatorie pentru un an şcolar alta decat cea elaborate in semestrul I 

 
7 (sapte) proiecte didactice pentru o lectie de predare invatare  pentru cate o disciplina din fiecare arie curricular /  

7 (sapte) proiecte didactice pentru o lectie de evaluare  pentru cate o disciplina din fiecare arie curriculara 
7 (şapte) Fişe de observaţie  

a  unei lecţii + câte una pentru o diciplina din fiecare arie curriculara 
(1)Fişa de analiză şi aplicare a unei metode didactice de predare-învăţare la o lecţie observată 
(1)Fişa de analiză şi aplicare a unei metode didactice de evaluare  la o lecie observată 
Fişa de observaţie pentru şedinţa cu părinţii 
Fişa pentru organizarea unei activităţi extracurriculare 
Fişa pentru organizarea unei activităţi culturale 
Proiectele didactice pentru lecţiile de probă susţinute( vor fi incluse în categoria celor 7 proiecte didactice  de la punctele 5 si 6) 
 

Bibliografie: 
Planuri de invatamant si programe scolare, manual scolare in format digital 

 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti: www.ise.ro –  
 Programe şcolare şi planuri cadru de învăţământ 

 Înv. Primar 

  Clasa preg., I, II, III si IV 

o  Limbă și comunicare 

o  Matematică și științe ale naturii 

o  Om și societate 

o  Educație fizică, sport și sănătate; Arte; Tehnologii 

o  Consiliere și orientare 

  Curriculum la decizia școlii 

  Înv. Prescolar 
  Înv. Primar 

o  Clasa preg., I, II, III si IV 
o  Curriculum la decizia școlii 

  Gimnaziu 
  Liceu 
  Invatamant profesional 

Înv. Primar » Curriculum la decizia școlii 

Activitati transdisciplinare_clasele I si a II-a 

    

Consiliere si orientare_clasele I - a IV-a_a V-a - a VIII-a 

    

Creeaza-ti mediul, clasele a III-a - a IV-a, a V-a - a VII-a  

    

DE-A ARHITECTURA. Educaţie pentru arhitectură şi mediu construit_3-4  

    

Educatie ecologica si de protectie a mediului_ prescolar_primar_gimnazial  

    

Educatie europeana_ primar  

    

Educatie financiara - clasele III, IV 

    

Educatie pentru sanatate_clasele I - a XII-a 

    

Educatie pentru societate – cls. preg., I, II 

    

Filosofie pentru copii - clasele III, IV 

    

Mai_intai_caracterul_inv primar.pdf 

    

Matematica si stiinte in societatea cunoasterii_inv primar si secundar.pdf 

    

Pregatiti pentru viata_Clasele 0-IV_opt.pdf 

    

Sah_inv primar.pdf  
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Educatie pentru prevenirea riscului rutier primar  

    

Joc si miscare_clasa pregatitoare_clasele I si a II-a 

     

Manuale scolare in format digital, https://www.manuale.edu.ro/ 
Bibliografie generală 
Cristea, S., Dicţionar de termeni pedagogici. Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 1998. 
Cristea, S., Teorii ale învăţării.Modele de instruire. Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 
2005. 
Dragu, A., Structura personalităţii profesorului. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977. 
Golu, Florinda (2015): Manual de psihologia dezvoltării.O abordare psihodinamică. Editrua Polirom, 
Iaşi. 
Ilie, Emanuela(2014): Didactica limbii şi literaturii române. Editura Polirom, Iaşi.  
MEC – Statutul elevului 
Munteanu, A. (2006). Psihologia dezvoltării umane. Editura Polirom, Iaşi. 
Neacşu I..(2010). Introducere în psihologia educaţiei şi a dezvoltării. Editura Polirom, Iaşi. 
nr.1- 2/1994 
Oprescu, Victor, Dimensiunea psihologică a pregătirii profesorului. Editura Scrisul Românesc, Craiova, 
1983. 
Orăşanu, C., Educaţia pentru valorificarea timpului liber. Organizarea şi desfăşurarea excursiilor 
şcolare. Editura Eurodidact, Cluj-Napoca, 2004. 
Osterrieth, P.A. (1973). Copilul şi familia. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.  
Pânişoară G., Pânişoară I.O., Motivarea eficientă. Editura Polirom, Iaşi, 2005. 
Pânişoară I.O, Profesorul de succes. 59 de principii de pedagogie practică. Editura Polirom, Iaşi, 2009. 
Perţea A., N., Radu, Dumitra (2014): Ghidul cadrului didactic pentru clasa pregătitoare. Editura Aramis, 
Bucureşti. 
Petrovici C.(2014): Didactica matematicii pentru învăţământul primar. Editura Polirom, Iaşi.  
Piaget Jean.(2005): Reprezentarea lumii la copil. Editrua Cartier SRL, Bucureşti. 
Piaget, J. (1970): Biologie şi cunoaştere. Editura Dacia, Cluj-Napoca. 
Piaget, J.,(1972): Psihologie şi pedagogie. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
Piaget, Jean  (1980): Judecata morală la copil. Ed.D.P. Bucureşti, 1980. 
 Piaget, Jean (1965): Psihologia inteligenţei; Editura  Ştiinţifică, Bucureşti. 
Piaget, Jean.(1973).Naşterea inteligenţei la copil. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
Piaget,Jean,  Bärbel Inhelder (2011): Psihologia copilului. Editrua Cartier. Bucureşti. 
Roşca, Alexandru (1972):  Creativitatea; Editura Enciclopedică Română, Bucureşti. 
Roşca, Alexandru (1976): Învăţare şi gândire. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică  Bucureşti.  
Roşca, Alexandru (1981:  Creativitatea generală şi specifică; Editura  Academiei, Bucureşti. 
Rudică, Tiberiu. (1981). Familia în faţa conduitelor greşite ale copilului. Bucureşti: Editura Didactică şi 
Pedagogică.  
Sclama-Cazacu T.(1958): Relaţiile dintre limbaj şi gândire în ontogeneză. Editura Academiei, Bucureşti.  
Şchiopu, Ursula:  Fişa de caracterizare – o necesitate? în Revista Învăţământului Preşcolar  
Şchipou, Ursula : Psihologia generală a copilului, Editura Didactic şi Pedagogică, 1982 ediția I și 1985 – 
ediția a II-a. 
Şchipou, Ursula(1963): Psihologia copilului. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.  
Şchipu, Ursula (1990). Decupaje în structurile operaţionale ale personalităţii. Revista de Psihologie, no. 3-4, 
p. 234.  
Şchipu, Ursula (1997). Dicţionarul de psihologie. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.  
Şchipu, Ursula(1995). Psihologia vârstelor, ciclurile vârstelor. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.  
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Tucicov-Bogdana, Ana(1972): Personalitatea copilului; Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
Verza, Emil, (1973), Conduita verbală a şcolarilor mici, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
Verza, Emil. (2002). Psihologia vârstelor.Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.  
Vîgotsky, L., S..(1971 şi 1972). Opere psihologie alese, vol. I şi II. Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti. 
Voiculescu, Elisabeta (2001): Factorii subiectivi ai evaluării şcolare. Cunoaştere şi autocontrol. Editura 
Aramis,                                        Bucureşti. 
VOLUME EDITATE  
***(1970): Caiete de pedagogie modernă nr. 1: Clasa I – copii de 6 ani. Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti. 

***(1973): Caiete de pedagogie modernă nr. 4: Elevii trebuie învăţaţi cum să înveţe.  Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti. 

Resurse internet  
www.educred.ro 
www.digital.educred.ro 
www.educatiacontinua.edu.ro 

    9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptãrile reprezentanţilor comunitãţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

I. Cunoaştere şi înţelegere 
Capacitatea de a cunoaşte şi înţelege: 

 cunoaşterea, definirea, analiza, explicarea şi discutarea conceptelor  pedagogice fundamentale specifice  nivelului  primar 
 cunoaşterea, definirea, analiza şi interpretarea  structurii  sistemului  educaţional şi a particularităţilor nivelului primar; 
 cunoaşterea, definirea, analiza, discutarea şi interpretarea  componentelor  procesului de învăţământ la nivel primar 

II. Deprinderi intelectuale sau academice 
Capacitatea de: 

 raportare critică la situaţii  educaţiuonale concrete: învăţarea, stiluri de învăţare: predarea, stiluri de predare; 
 aplicare a diverse soluţii şi modele de adaptare curriculară şi de apreciere din perspectiva calităţii experienţelor de învăţare ale elevilor 

eficienţa acestora; 
 integrare într-o manieră flexibilă soluţiile de dezvoltare curriculară propuse pe parcursul cursului în demersuri ale practicii pedagogice; 

III. Deprinderi profesionale/practice 
Capacitatea de a: 

 experimenta diverse modalităţi de organizare integrată, diferenţiată şi individualizată  a curriculum-ului; 
 cunoaşte, explica si analiza etapele proiectării pedagogice; 
 cunoaşterea,  compararea, analizarea  aplicarea curriculumului la nivel primar. 

IV. Deprinderi transferabile 
Capacitatea de aplicare a  diverse soluţii şi modele de adaptare curriculară şi să aprecieze din perspectiva calităţii experienţelor de învăţare ale  
elevilor eficienţa acestora. 

 
   10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 
Pondere 
din nota 

finalã 
10.4  Activitatea de 
coordonare    

Portofoliul didactic semestrial  Evaluare sumativă la 
sfârşitul semestrului/ 
portofoliul didactic 

40% 

10.5 Seminar/laborator- 
practica pedagogica în 

Lectiile de probă (2) Evaluare formativă (pe 
tot parcursul 

40% 
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unitatea de învăţămân 
primar 

semestrului) şi prezenţa/ 
fisa de evaluare a lectiei 

10.5.1. Partciparea al activitatile specifice 
Scolii de aplicatie  din cadrul UCB 

Fisa de evaluare a  
activitatilor desfasurate 

20% 

10.6 Standard minim de performanţã                        :  
Nota 5(cinci) se acordă pentru realizarea portofoliului  şi susţinerea acestuia în cadrul colocviului 
Condiţia minimă de promovare la colocviu este nota 7(şapte). 
Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : 
Nota 10(zece) se acordă pentru : 

 pentru realizarea portofoliului (elaborare şi susţinerea acestuia în cadrul colocviuului)   şi 
răspunsul corect la  întrebările din cadrul colocviului); 

 activitate şi participare la 100% din activităţile de coordonare si practică pedagogică la 
nivel primar; 

 partticiparea la activităţile şcolii de aplicaţie. 
Nota finală se calculează ca medie ponderată a următoarelor tipuri de activitati : 

 portofoliul didactic  semestrial 40 % 
 practica pedagogică 40% 
 scoala de aplicatie 20% 

Pentru studentii cu studii medii  încadrati în domeniu nota se calculează ca medie ponderată a 
următoarelor tipuri de activităţi: 

 portofoliul didactic 50% 
 sustinerea unei lectii de probă în cadrul şcolii de aplicaţie a UCB   si experienta practică în 

domeniul învăţământului primar pentru anul scolar 2020-2021 confirmată prin adeverinţa 
care atesta încadrarea în  domeniul învăţământului primar conform calificării deţinute. 50%  

 Dupa caz – Evaluarea poate fi realizata on-line prin intermediul platformai educationale Microsoft 
Teams, Zoom, sau altele. 

 
 

Data completãrii:                                                       

   1 Octombrie 2020                                                    

 Semnãtura titularului de seminar                                          Semnãtura titularului de curs            

                      Lector univ. dr. Vîrtop Sorin-Avram        

 
 

 

                                     Semnătura directorului de departament 

                                   ..................................................... 

Semnătură Decan 
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                             ........................... 



 
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 
                                                               
 

FIȘA DISCIPLINEI 
 

Programul de studii/Calificarea  Pedagogia Învaţamântului Primar şi Preşcolar 

2. Date despre disciplinã         
         

Denumirea disciplinei Practica pedagogică in    

  invatamantul prescolar II UCB.01.4.1.O.S.3.07 
        

Titularul activitãţilor de curs Lector univ. dr. Vîrtop Sorin-Avram 
Titularul activitãţilor de seminar         
Anul de studiu II 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de C  2.7 Regimul Obligatoriu 
2019/2020     evaluare   disciplinei  

  

1. Date despre program  
1.1 Instituţia de învãţãmânt superior Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 

1.2 Facultatea 
Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 
Administrație Publică 

1.3 Departamentul Litere și Științe ale Educației  
1.4 Domeniul de studii Stiinte ale educatiei 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studii/Calificarea Pedagogia Învaţamântului Primar şi Preşcolar 
1.7 Anul universitar  2020-2021 
 
2.Date despre disciplina 
 
2.1 Denumirea disciplinei Practica pedagogică în 

învățământul preșcolar II 
UCB.01.4.1.O.S.3.07 

2.2 Titularul activitãţilor de curs  
2.3 Titularul activitãţilor de seminar   Lector univ. dr. Vîrtop Sorin-Avram 

 
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de 

evaluare 
C 2.7 Regimul 

disciplinei 
  DS 
  Obligatoriu  

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitãţilor didactice) 

 
3.1 Numãr de ore pe  4 din care: 3.2 curs  3.3 seminar/laborator 4 
sãptãmânã        
3.4 Total ore din planul  56  din care: 3.5 curs  3.6 seminar/laborator 56 
de învãţãmânt        
Distribuţia fondului de timp      ore 
Studiul dupã manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe   14 
Documentare suplimentarã în bibliotecã, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregãtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  20 
Tutoriat       
Examinãri       
Alte activitãţi ..................................     - 
3.7 Total ore studiu individual     44 
3.9 Total ore pe semestru      100 
3.10 Numãrul de credite       
Semestrul 1      4 
Semestrul 2       
Total numar credite      4 



4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum         Fundamentele pedagogiei 
4.2 de competenţe         Psihologie 

 Prezenta cel puţin 80 % condiţie de admitere pentru susţinerea colocviului 
cf. Regulamentului privind organizarea si defasurarea practicii 
pedagogice pentru specializarea PIPP 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfãşurare a cursului / activitatii de 
coordonare a practicii pedagogice în 
învăţământul preşcolar 

  Laboratorul psihopedagogic al Universităţii 
„Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu 
Platforma online TEAMS 

 
 

5.2. de desfãşurare a seminarului/laboratorului / a 
practicii pedagogice in invatamatul preşcolar 

Conform protocolului cu unitatea de invatamant 
preuniversitar pentru nivelul prescolar si listei de 
mentori pentru anul univ. 2020-2021 
Gradinita cu program prelungit nr. 8 din Targu 
Jiu 
Scoala de aplicatie Spiru Haret a UCB in
conditiile de pandemie/ in line in functie de 
condtiile specifice pandemiei cu mentori pe 
platforme agreate: Zoom, Microsoft Teams.  

6. Competenţele specifice acumulate   
 

Competenţe 
profesionale 

CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și 
preșcolar. 
CP2. Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar și 
preșcolar 
CP3. Evaluarea proceselor de învățare, a rezultatelor și a progresului înregistrat de preșcolari / 
școlari mici. 
CP4. Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a procesului de 
învățământ și a activităților de învățare / integrare socială specifice vârstei grupului țintă 
CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în 
carieră 

Competenţe 
transversale 

CT1 Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională fundamentate pe 
opţiuni valorice explicite specifice specialistului în ştiinţele educaţiei pentru nivelul 
specific specializării învăţământului primar şipreşcolar 
Promovarea valorilor asociate realizării unui învăţământ de calitate în conformitate cu 
politicile educaţionale interne şi în acord cu ele elaborate şi popularizate la nivel european 
pe baza societăţii cunoaşterii specifice domeniului educaţional european şi a 
interculturalităţii 
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în 
vederea formării și dezvoltării profesionale continue 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1 Obiectivul general 
al Formarea capacităţilor de a cunoaşte, a înţelege, a interpreta , a argumenta 

esenţa, rolul problematicii specifice pedagogiei preşcolare 
Formarea capacităţii de analiză, aplicare teoretică şi practică în rezolvarea  
situaţiilor instructiv educative specifice nivelului peşcolar 

disciplinei 
 
 



  
  Formarea unei conduite critice şi aplicative faţă de :problematica 

abordată, de diferitele contribuţii şi concepţii specifice domeniului 
pedagogic şi educaţional şi relevate pentru nivelul preşcolar 

 
 

7.2 Obiective 
specifice Formarea competenţelor care vizează modalitatea de a proiecta, organiza, 

desfăşura, evalua activităţi instructiv educative  specifice curriculumului 
pentru învăţământul preşcolar 

 
  

Conştientizarea calităţii relaţiilor afectiv atitudinale, de 
comunicare didactică. 

8. Conţinutul activitatii de coordonare 
        I. Conţinuturi activitati de coordonare si portofoliul didactic 
 

 Titlul activitatii de coordonare/ actvitatile cu mentorii vor Nr. ore 
 urma temaricile celor de coordonare si elaborarea  
 portofoliului  

1 Prelucrarea regulamentelor de practica a studentilor din UCB 2 
 si Practica pedagogica pentru specializarea PIPP, Statutul  
 elevului.  

2 Modul de organizare a învăţământului preşcolar. 2 
3 Componenta portofoliului didactic de evaluare pentru 2 

 disciplina practica pedagogică în învăţământul preşcolar  
4 Particularitati ale practice pedagogice observative în 2 

 învăţămantul preşcolar  
5 Analiza documentelor curriculare din învăţământul preşcolar. 2 

 Strategii didactice specifice învăţământului preşcolar - jocul  
 didactic.  

6 Particularităţi privind  personalitatea profesorului din 2 
 învăţământul prescolar. Documentele profesorului din  
 învăţământul preşcolar.  

7 Sustinerea portofoliilor didactice de evaluare / colocviu 2 
 
         II. Conţinuturi activitati de practică pedagogică în învățămâtul preşcolar      - 42 h 
Desfășurarea activitatilor de practică pedagogice in invatamatul preşcolar se desfășoară conform 
protocolului cu unitatea de invatamant preuniversitar nivelul prescolar si  Lista de mentori pentru 
anul universitar 2020-2021.                                                                              
 Continutul portofoliul didactic pentru semestrul 1 cuprinde următoarele tipuri de lucrări:  

1.     Fişa de evaluare a unui prescolar Anexa 3 si Anexa 4 
2. Proiect didactic pentru o activitate de invăţare din Domeniul experiential 1;  
3. Proiect didactic pentru o activitate de evaluare din Domeniul experiential 1; 
4. Proiect didactic pentru o activitate de invăţare din Domeniul experiential 2;  
5. Proiect didactic pentru o activitate de evaluare din Domeniul experiential 2;  
6. Proiect didactic pentru o activitate de invăţare din Domeniul experiential 3;  
7. Proiect didactic pentru o activitate de evaluare din Domeniul experiential 3;  
8. Proiect didactic pentru o activitate de invăţare din Domeniul experiential 4;  
9. Proiect didactic pentru o activitate de evaluare din Domeniul experiential 4;  
10. Proiect didactic pentru o activitate de invăţare din Domeniul experiential 5;  
11. Proiect didactic pentru o activitate de evaluare din Domeniul experiential 5;  
12. Fişa pentru observarea unei metode de învăţare ;  
13. Fişa pentru observarea unei metode de evaluare ;  



14. Fişa pentru observarea unui joc didactic; 
 

15. Fişa pentru observarea unei activităţi extacurriculare (vizita în parc, eveniment 
cultural, serbare ).  

 
Bibliografie obligatorie: 
Scrisoare metodica sept. 2006 -  
Scrisoare metodica decembrie 2007 –   
Declaratia drepturilor omului –   
Declaratia drepturilor copilului /   
Regulamentul de organizare si functionare a invatamantului prescolar  
Material orientativ pentru stimularea dezvoltării copilului de la nastere la 3 ani (pentru uzul 
personalului de îngrijire si educatie) 
Situatia invatamantului prescolar din Romania/  
Fisa de evaluare 3-5 ani/   
Fisa de evaluare 5-7 ani  
Regulamentul de organizare a invatamantului preuniversitar   
Statutul elevului / ORDIN CADRU 6134 DIN 2016 privind interzicerea segregarii scolare in 
unitatile de invatamant preuniversitar  
Curriculum pentru educaţia timpurie (a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 ani) -2019 
OM 3851-2010, Repere fundamentale în învătarea si dezvoltarea timpurie a copilului de la nastere 
la 7 ani – suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cheie, 2019;pg 104  
OM 3850-2010- Anexa 1 - Standarde privind materialele de predare invătare in educatia 
timpurie –  
OM 3850-2010- Anexa 2 - Normativ de dotare minimală pentru serviciile de educaţie timpurie a 
copilului de la 3 la 6/7 ani - 
Ghid ARACIP privind inscrierea in gradinite 2016 –   
Ghid de interventie pentru alimentatia sanataoasa si educatie fizica in gradinite si scoli 
Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului 
preuniversitar alternativ  
Metodologie de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020, Anexa 
nr. 2 la ordinul MEN nr. 3181 / 18.02.2019 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei i a 
Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul și a Metodologiei colar 
2019-2020 –  
Bibliografie generala: 
Bogdan Tiberiu, Ilie i. Stănculescu(1973): Psihologia copilului şi psihologia pedagogică. Manual 
pentru liceele pedagogice de învăţători. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Dumitrana, 
Magdalena, (1999), Educaţia limbajului în învăţământul preşcolar, vol.II, Editura Compania, 
Bucureşti. 
Dumitrana, Magdalena, (2000), Copilul, familia, grădiniţa. Editura Compania Bucureşti. 
Ilie Emanuela(2014): Didactica limbii şi literaturii române. Editrua Polirom, Iaşi.  
Elkonin, D. (1980). Psihologia jocului. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică 
Fumărel. S., Sovar, R, (1995), Educaţia timpurie a copiilor în vârsta de 0-7 ani. UNICEF. 
Glava, A., Glava, C., (2002), Curriculum-ul preşcolar, în Introducere in pedagogia preşcolară. 
Editura Dacia, Cluj- Napoca. 
Glava,A, Glava, C., (2002), Introducere în pedagogia preşcolară, Editura Dacia, Cluj-Napoca. 
Golu Florinda(2015): Manual de psihologia dezvoltării.O abordare psihodinamică. Editrua 
Polirom, Iaşi. 



Harlan, Ana, Dezvoltarea capacităţii de comunicare a copilului preşcolar, în Revista 
învăţământului primar, nr.4/2003, Editura Miniped, Bucureşti. 
Liliana Ezechil şi Mihaela Păişi Lăzărescu(2001): Laborator Preşcolar, Editura V&V Integral, 
Bucureşti. 
Romiţă Iucu şi Emil Păun(2002): Educaţia preşcolară în România. Editura Polirom, Iaşi. 
Jurcau, Nicolae, (1988), Cum vorbesc copiii, Editura Dacia, Cluj Napoca. 
Jurca, Ana, Insusirea prin joc a limbajului în grupa pregătitoare, in Revista invatamantului 
primar, nr.4/2003, Editura Miniped, Bucuresti. 
Kelemen, Gabriela, (2007), Pedagogie prescolara, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad. 
Kelemen, Gabriela, (2007), Psihopedagogia jocului, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad. 
Elionor Schulman Kolumbus(2000): Didactică Preşcolară. Editura V&V Integral, Bucureşti. 
Mitrofan,Nicolae: Fişa psihologică pentru copii de vârstă preşcolară, în Revista Învăţământului 
Preşcolar nr. 1-2/1994 
Montessori, M. (1977): Descoperirea copilului; Editura didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
Munteanu, A..(2006). Psihologia dezvoltării umane. Editura Polirom, Iaşi. 
Neacşu I..(2010). Introducere în psihologia educaţiei şi a dezvoltării.Editura Polirom, Iaşi. 
Perţea, A.,N., Radu, Dumitra (2014): Ghidul cadrului didactic pentru clasa pregătitoare. 
Editura Aramis, Bucureşti.  
Osterrieth, P.A. (1973). Copilul şi familia. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.  
Petrovici C.(2014): Didactica activităţilor matematice în grădiniţă. Editura Polirom, Iaşi. 
Petrovici C.(2014): Didactica matematicii pentru învăţământul primar. Editura Polirom, Iaşi. 
Piaget, Jean(1965): Psihologia inteligenţei; Editura Ştiinţifică, Bucureşti. 
Piaget, Jean(1980): Judecata morală la copil. Ed.D.P. Bucureşti, 1980. 

Piaget, Jean(2005). Reprezentarea lumii la copil. Editrua Cartier SRL, Bucureşti. 
Piaget, Jean.(1973). Naşterea inteligenţei la copil. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
Piaget, J.,(1972).Psihologie şi pedagogie. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
Piaget, J. (1970). Biologie şi cunoaştere. Editura Dacia, Cluj-Napoca. 
Piaget, Jean, Bärbel Inhelder(2011): Psihologia copilului. Editrua Cartier. Bucureşti. 
Popescu-Neveanu, P.; Andreescu, F.; Bejat, M. (1970). Studii psihopedagogice privind 

dezvoltarea copilului între 3 şi 7 ani. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.  
Eugenia Popescu(şi colab.) (1985): Pedagogie preşcolară.Didactica.Manual pentru şcolile 

normale, clasa a XI-a, specialitatea educatoare. Editura Didactică şi Pedagogică R.A., 
Bucureşti. 
Ministerul Învăţământului, Colectivul de redacţie: Chircev A., Pavelcu V., Al. Roşca, Zörgö B. 
(1963): Psihologie pedagogică. Manual pentru învăţământul superior. Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti 
Ministerul Învăţământului, Colectivul de redacţie: Chircev A., Pavelcu V., Al. Roşca, Zörgö B 
(1967): Psihologie pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti. 
Roşca, Alexandru (1976): Învăţare şi gândire. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti. 
Roşca., Alexandru (1972): Creativitatea; Editura Enciclopedică Română, Bucureşti. 
Roşca, Alexandru (1981) Creativitatea generală şi specifică; Editura Academiei, Bucureşti. 
Rudică, Tiberiu. (1981). Familia în faţa conduitelor greşite ale copilului. Bucureşti: 
Editura Didactică şi Pedagogică.  
Sclama-Cazacu T.(1958): Relaţiile dintre limbaj şi gândire în ontogeneză. Editura 
Academiei, Bucureşti.  
Şchiopu, Ursula: Fişa de caracterizare – o necesitate? în Revista Învăţământului Preşcolar 
nr.1- 2/1994 



Şchipou, Ursula (1963): Psihologia copilului. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
Şchipou, Ursula : Psihologia generală a copilului, Editura Didactic şi Pedagogică, 1982 ediția I 
ia I și a Metodologiei i 1985 – ediția I ia a II-a, com V. Pisloi;  
Şchipou, Ursula (1995). Psihologia vârstelor, ciclurile vârstelor. Bucureşti: Editura Didactică 
şi Pedagogică.  
Şchipou, , Ursula (1990). Decupaje în structurile operaţionale ale personalităţii. Revista 
de Psihologie, no. 3-4, p. 234. 
Şchipou, Ursula (1997). Dicţionarul de psihologie. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.  
Pestalozzi, J.H.: Cum îşi educă Gertruda copii. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
Pestalozzi, J.H. (1965): Texte alese; Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 

Siek-Piskozub Teresa(1997): Jocuri şi activităti în învăţarea limbilor străine. Editura Polirom, 
Iaşi. 
Tucicov-Bogdana, Ana(1972): Personalitatea copilului; Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti. 
Vîgotsky, L., S..(1971 şi 1972). Opere psihologie alese, vol. I şi II. Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti. 
Voiculescu, Elisabeta (2001): Pedagogie preşcolară; Editura Aramis, Bucureşti. 

Voiculescu, Elisabeta(2001): Factorii subiectivi ai evaluării şcolare Cunoaştere şi autocontrol. 
Editura Aramis, Bucureşti. 
Vrăşmaş, Ecaterina (1999): Educaţia copilului preşcolar. Elemente de pedagogie la vârsta 
timpurie. Editura Pro Humanitate, Bucureşti. 
Verza, Emil, (1973), Conduita verbală a şcolarilor mici, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti. 
Verza, Emil. (2002). Psihologia vârstelor. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 
VOLUME EDITATE 

***(1992):Colecţia Cathedra: Cunoaşterea copilului preşcolar. Volum editat de Revista de 
pedagogie, Bucureşti, 

Resurse internet 
www.educred.ro 
www.digital.educred.ro 
www.educatiacontinua.edu.ro 
www.edu.ro invatamant preuniversitar  
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti: www.ise.ro - Programe şcolare şi planuri cadrul 
de învăţământ 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptãrile reprezentanţilor comunitãţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 

 
I . Cunoaştere şi înţelegere  
Capacitatea de a cunoaşte şi înţelege: 

cunoaşterea, definirea, analiza, explicarea şi discutarea conceptelor pedagogice 
fundamentale specific nivelului preşcolar 
cunoaşterea, definirea, analiza şi interpretarea structurii sistemului educaţional şi a 
particularităţilor nivelului preşcolar; 
cunoaşterea, definirea, analiza, discutarea şi interpretarea componentelor procesului 
de învăţământ la nivel preşcolar 

II. Deprinderi intelectuale sau academice 
 



- raportare critică la situaţii educaţiuon ale concrete: învăţarea , stiluri de învăţare: 
predarea , stiluri de predare; 

să aplice diverse soluţii şi modele de adaptare curriculară şi să aprecieze din 
perspectiva calităţii experienţelor de învăţare ale elevilor eficienţa acestora;  

să integreze într-o manieră flexibilă soluţiile de dezvoltare curriculară propuse pe 
parcursul cursului în demersuri ale practicii pedagogice; 

III. Deprinderi profesionale/practice 
experimenteze diverse modalităţi de organizare integrată, diferenţiată şi 
individualizată a curriculum-ului; 

      cunoaşterea, explicarea, analiza etapelor proiectării pedagogice; 
cunoaşterea, compararea, analizarea aplicarea curriculumului la nivel preşcolar 

IV. Deprinderi transferabile 
Capacitatea de a: 
. să aplice diverse soluţii şi modele de adaptare curriculară şi să aprecieze din perspectiva 
calităţii experienţelor de învăţare ale preşcolarilor eficienţa acestora 

 

15. Evaluare fata in fata sau on-line   
Tip activitate  10.1 Criterii de evaluare 10.2 10.3 

   Metode de Pondere 
   evaluare din nota 
    finalã 

10.4 Activitatea de  Portofoliul didactic semestrial Evaluare 40% 
coordonare   sumativă la  

   sfârşitul  
   semestrului  

10.5  Activitatile de practică pedagogică observativă Evaluare 40% 
Seminar/laborator- din cadrul unităţii de învăţământ preşcolar sau formativă  
practica pedagogica in a Școlii de aplicatie Spiru Haret a UCB cu (pe tot  
institutia de invatamant mentorii parcursul  
prescolar  semestrului  

  )  
10.5.1 Activitati in Activitati sustinute si desfăsurate în cadrul scolii Fisa de 20% 
cadrul scolii de de aplicatie Spiru Haret din cadrul UCB evaluare a  
aplicatie a UCB  acestor  

  activitati   
10.6 Standard minim de performanţã:  
Nota 5(cinci) se acordă pentru realizarea portofoliului

 
şi susţinerea acestuia în cadrul 

 
colocviului.  
Condiţia minimă de promovare la colocviu este nota 7(şapte).  
Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) :  
Nota 10(zece) se acordă pentru :  

pentru realizarea portofoliului (elaborare şi susţinerea acestuia în cadrul 
colocviului) şi răspunsul corect la întrebările din cadrul colocviului 

      activitate şi participare la 100% din activitatile de coordonare şi practică pedagogică la 
nivel preşcolar si activitatile din cadrul şcolii de aplicatie 

Nota finală:  
Nota finală se calculeaza ca medie ponderată a următoarelor tipuri de activităţi :  

portofoliul didactic semestrial 40% 
practica pedagogică 40% 



      şcoala de aplicatie 20% 
Pentru studentii cu studii medii încadrati în domeniu nota se calculează ca medie ponderată a 
următoarelor tipuri de activităţi: 

      portofoliul didactic 50% 
experienta practica în domeniu învăţământului preşcolar pentru anul şcolar 2020-
2021 confirmată prin adeverinţa care atesta încadrarea în domeniul învăţământului 
prescolar conform calificării detinute. 50% 

 
 
   Data completãrii:                                                       
   1 Octombrie 2020                                                    
 
 
 Semnãtura titularului de seminar                                          Semnãtura titularului de curs            
 

                      Lector univ. dr. Vîrtop Sorin-Avram        
 
 
 
                                     Semnătura directorului de departament 

                                   ..................................................... 
                                                                                                                               

Semnătură Decan 
                      ........................... 
  



                            
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Practică pentru elaborarea lucrării de licență 
2.2. Titularul activităţilor de curs  
2.3. Titularul activităţilor de seminar Prof.univ.dr.Todoruț Amalia Venera 
2.4. Anul de studii III 2.5. Semestrul  II 
2.6. Codul disciplinei UCB.01.4.1.O.S.6.16 2.7. Număr de credite 3 
2.8. Tipul de evaluare C 2.9. Regimul disciplinei DS 

Obligatoriu 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână  din care: 3.2. curs  3.3. seminar/laborator  
3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

48 din care: 3.5. curs  3.6. seminar/laborator 48 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 8 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri  10 
Tutoriat   
Examinări 1 
Alte activităţi  
3.7. Total ore studiu individual 27 
3.8. Total ore pe semestru 75 
 

 
          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 

5.2. de desfășurare a 
seminarului 

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – seminarul se va 

desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams. Se vor 
pune la dispoziţia studenţilor materiale în format electronic pentru o mai buna 
înţelegere a materiei. 

 

 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2. Facultatea Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3. Departamentul Litere și Științe ale Educației  
1.4. Domeniul de studii  Ştiinţe ale Educației 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum  Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării. 

Metodologia cercetării în științele educației 
4.2. de competenţe Cunoștințe și abilități de investigare a fenomenului educațional 



 

 

6. Competențe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

 
P

ro
fe

si
on

al
e 

CP4. Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a procesului de învățământ și a 
activităților de învățare / integrare socială specifice vârstei grupului țintă 
CP5. Consilierea, orientarea și asistarea psihopedagogică a diverselor categorii de persoane / 
grupuri educaționale (preșcolari / școlari mici / elevi, familii, profesori, angajați etc.) 
CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 
  

C
om

pe
te

nţ
e 

   
   

tr
an

sv
er

sa
le

 CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 
CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice desfășurării proiectelor 
și a programelor din domeniul științelor educației                                   
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea formării și 
dezvoltării profesionale continue 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Monitorizarea și consilierea secundară a studenților în demersurile specifice 
destinate elaborării lucrării de licență 
 

7.2. Obiectivele specifice 1. Configurarea unor scenarii alternative destinate proiectării unei investigații 
2. Inventarierea resurselor implicate în susținerea demersurilor de investigare 
3. Reglarea continuă a demersurilor de elaborare a lucrării de licență. 
 

 

  8. Conţinuturi 

8.2. Seminar  Metode de predare Obs. 

1. Repere fundamentale în dimensionarea 
conținutului unei lucrări de licență 

Dezbatere 4 

2. Investigarea resurselor bibliografice și 
webografice 

Analiza de modele teoretice 4 

3. Finalități, ipoteză, metode. Analiză de modele teoretice. Studii de caz 8 

4. Itinerarii/ scenarii de organizare a discursului de 
prezentare a lucrării 

Studii de caz. 8 

5. Criterii de selectare a conținuturilor teoretice 
care vor fi introduse în prezentarea lucrării 

Studiul documentelor 4 

6. Coordonatele specifice formulării Introducerii și 
Concluziilor lucrării de licență 

Analiză de modele teoretice Studii de caz 8 

7. Coordonatele specifice formulării reperelor 
asociate limitelor și valorificării cercetării 

Analiză de modele teoretice. Studii de caz 4 

8. Abilități specifice susținerii unei prezentări a 
lucrării de licență 

Analiză de modele teoretice Studii de caz 4 

9. Aplicații/ Instrumente de prelucrare și 
prezentare a datelor 

Analiză de modele teoretice Studii de caz 4 

Bibliografie obligatorie: 
Anderson Greg, How to write a paper in Scientific Journal style and format, Bates College Department of Biology , 
http://www.bates.edu/~ganderso /, 2009 
http://abacus.bates.edu/~ganderso/biology/resources/writing/HTWtoc.html 
Achimas Cadariu A. (1999). Metodologia cercetării ştiinţifice medicale, Ed. Universitară "Iuliu Haţieganu", Cluj 
Napoca, http://www.info.umfcluj.ro/ 
Crasovan, M, (2016), Mentoratul - modalitate de pregatire si integrare profesionala a viitoarelor cadre didactice, 



Bucureşti, Editura Universitară 
Day Robert A., How to Write & Publish a Scientific Paper, 5th edition, Orynx Press, 1998 
Fellows, N. J. (1994). A window into thinking: Using student writing to understand conceptual change in science 
learning. Journal of Research in Science Teaching, 31(9), 985-1001 
Iftimie, A. (2016). Ghid practic pentru elaborarea si sustinerea: lucrarii de licenta, lucrarii de disertatie, tezei de 
doctorat. București: Universul juridic 
Iucu, R., (2004), Formarea cadrelor didactice. Sisteme, politici, strategii, Humanitas Educational, Bucuresti 
Carroll, Lee Ann (2002). Rehearsing New Roles: How College Students Develop as Writers. Carbondale: Southern 
Illinois UP Print. 
Neacșu, I., Manasia, L. (2016). Elaborarea lucrărilor de licență, disertație și gradul didactic I. București: Paralela 45 
Tomescu, M., Dragne, L. , Popescu, A.M. (2014). Îndrumar pentru elaborarea și susținerea lucrării de licență sau 
disertație. București: Pro Universitaria 
Vintan L., Fertilitatea stiintifica si axiologia cercetarii românesti,Euroeconomia XXI, ISSN 1841-0707, nr. 34, 
Sibiu, 14 octombrie 2005 
Woodford Peter F. ed. Scientific writing for graduate students: a manual on the teaching of scientific writing. New 
York: Rockefeller University Press, 1968 
Asociatia Ad Astra, Evaluarea cercetarii stiintifice, Ad Astra Journal, nr. 4, 2005, http://www.ad-
astra.ro/journal/7/ad_astra.pdf 
*** Practica pedagogica, Universitatea de Vest din Timisoara, DPPD https://dppd.uvt.ro/practica-pedagogica/ - 
16.10.2017 

 

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Conținutul disciplinei răspunde ariilor tematice din domeniu abordate pe plan național și 
internațional la acest nivel de studii şi se axează pe dezvoltarea competenţelor profesionale şi a celor 
transversale în concordanţă cu Sistemul Operaţional al Calificărilor din Învăţământul Superior din 
România în general şi specifice Domeniului Ştiinţele Educaţiei, în special. 
Absolventul specializării dovedește competențe academice de producere și prezentare a unei lucrări 
tematice științifice. 

 

10. Evaluare 

Tip 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs 

Cunoaşterea terminologiei utilizate    
 
 
 
 

Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 

10.5. 
Seminar 

Însuşirea problematicii tratate la curs şi seminar  Evaluare sumativă la sfârșitul 
semestrului: evaluare orală 

 
 

Evaluare formativă (pe tot 
parcursul semestrului)  

 
Activitati specifice studiului 
individual (teme de casă, proiecte 
individuale sau in echipa etc.) 

50 % 
 
 
 

50% 
 

Capacitatea de a utiliza corect noțiunile 
de bază 
Dobândirea abilităţii de rezolvare a cazurilor 
practice 
Evaluarea argumentelor proprii sau susţinute de 
alţii 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 
Prezență la activitățile de seminar   

10.6. Standard minim de performanţă 
-Standarde minime pentru nota 5:  
• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 
-Standarde pentru nota 10:            
• Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare                                                              
a limbajului de specialitate 

 



           
                                                                 Semnătura titularului de curs:    -      

 
 

                                                             Semnătura titularului de seminar:  
                                                             Prof.univ.dr.Todoruț Amalia Venera  

 
 
 
 

 
Data avizării în department,                                                                            Director de department,  
 

 

 

 

 

        Semnătură Decan:
  



                             
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei PSIHOPEDAGOGIA JOCULUI 
2.2. Titularul activităţilor de curs Lector Piscupu-Dobrescu Rodica 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Asistent univ. drd.  Daju Elena 
2.4. Anul de studii III 2.5. Semestrul  I 
2.6. Codul disciplinei UCB.01.4.1.O.S.5.03 2.7. Număr de credite 4 
2.8. Tipul de evaluare Ex 2.9. Regimul disciplinei DS 

Obligatorie 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1 
3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

42 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 17 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 17 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri  22 
Tutoriat   
Examinări 2 
Alte activităţi  
3.7. Total ore studiu individual 58 
3.8. Total ore pe semestru 100 
 

 
          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 Existența unui dispozitiv cu conectare la Internet 
 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 

 Predare online: utilizare platforma Microsoft Teams 
5.2. de desfășurare a 
seminarului 

 Existența unui dispozitiv cu conectare la Internet 
 Desfășurarea seminarului cu respectarea normelor de etică universitară; 
  Utilizare platforma Microsoft Teams 

 

 

 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2. Facultatea Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3. Departamentul Litere și Științe ale Educației  
1.4. Domeniul de studii  Ştiinţe ale Educației 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum   
4.2. de competenţe  



 

 

 

6. Competențe specifice acumulate 
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CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și preșcolar. 
CP2. Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar și preșcolar 
CP3. Evaluarea proceselor de învățare, a rezultatelor și a progresului înregistrat de preșcolari / școlari mici. 
CP5. Consilierea, orientarea și asistarea psihopedagogică a diverselor categorii de persoane / 
grupuri educaționale (preșcolari / școlari mici / elevi, familii, profesori, angajați etc.) 
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CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 
CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice desfășurării proiectelor 
și a programelor din domeniul științelor educației                                   

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

 
Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea adecvată a noţiunile fundamentale ale psihologiei 
jocului, precum şi a modelelor de proiectare a activităţilor didactice bazate pe joc  

 

7.2. Obiectivele specifice A. Obiective cognitive  
 Cunoașterea și înțelegerea conceptului de joc pe baza cunoaşterii teoriilor jocului;  

 Cunoaşterea şi explicarea rolului jocului în dezvoltarea psihică;  
 Identificarea elementelor psihologice de bază care facilitează jocul copiilor şi a 

valenţelor informativ-formative ale acestuia, a elementelor specifice jocului la diferite 
grupe de vârstă 

 Caracterizarea funcţiilor şi a tipurilor jocurilor specifice nivelului primar şi preşcolar; 
B. Obiective procedurale  

 Utilizarea ordonată a conceptelor şi teoriilor jocului;  
 Evidenţierea multiplelor corelaţii ce se stabilesc între joc şi alte forme de activitate : 

învăţare, muncă, creaţie 
 Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea jocurilor didactice pentru diferite grupe de 

vârstă şi pentru diferite arii curriculare;  

 Elaborarea unor jocuri specifice niveluri de vârstă şi disciplinelor de învăţământ  
C. Obiective atitudinale  

 Respectarea normelor de deontologie profesională (a codului deontologic al 
profesorului), fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în 
ştiinţele educaţiei;  

 Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de învățare;  

 Dezvoltarea unui comportament empatic .  

 

  8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Obs. 

Introducere  în  psihopedagogia  jocului.   
  Definiţii  şi  caracteristici.   

 Teorii explicative privind geneza, natura şi funcţiile jocului. 

Expunerea 
 Conversația 
 Problematizarea 

 Explicația 
 Prelegerea cu suport     
   multimedia,  

 Dezbaterea. 

4 ore 

Rolul jocului în dezvoltarea psihosocială a copilului.  Expunerea 4 ore 



  Funcţiile jocului.  
 Evoluţia jocului în ontogeneză.  
 Jocul în primul an de viaţă.  
 Jocul între 1 şi 3 ani.  

 Jocul în preşcolaritate. Jocul la şcolarul mic. 

 Conversația 
 Problematizarea 

 Explicația 
 Prelegerea cu suport     
   multimedia,  
 Dezbaterea. 

Jucăria în universul copilăriei.  
  Semnificaţii formative.  
  Tipuri de jucării.  

 Condiţii ale utilizării jucăriilor. 
 

Expunerea 
 Conversația 
 Problematizarea 

 Explicația 
 Prelegerea cu suport     
   multimedia,  
 Dezbaterea. 

4 ore 

Structura,    tipurile    şi    specificul    activităţilor    ludice    desfăşurate    în 
învăţământul: 

 preşcolar şi 
 primar.  

Taxonomiile specifice activităţilor ludice. 
 Taxonomii lui Bacus, Partner şi Sylva 
 Taxonomii ludice extrase din literature de specialitate. 

 

Expunerea 
 Conversația 
 Problematizarea 

 Explicația 
 Prelegerea cu suport     
   multimedia,  
 Dezbaterea. 

6 ore 

Jocul didactic în procesul instructiv-educativ din grădiniţă şi şcoala primară.  
 Elemente constitutive ale jocului didactic.  
  Clasificarea jocurilor didactice.  
  Metodologia organizării şi desfăşurării jocului didactic.  

 Caracteristicile jocului didactic la nivel preşcolar şi primar. 

Expunerea 
 Conversația 
 Problematizarea 

 Explicația 
 Prelegerea cu suport     
   multimedia,  
 Dezbaterea. 

8 ore 

 Valențele psihopedagogice și formative ale jocului 
 Motivația învățării prin joc 

 Condițiile de eficientizare ale desfășurării unui joc 

Expunerea 
 Conversația 
 Problematizarea 

 Explicația 
 Prelegerea cu suport     
   multimedia,  
 Dezbaterea. 

2 ore 

Bibliografie obligatorie: 
Antohe, G., Huţupaş, I. (2002), Psihopedagogia jocului, Ed. Nintnelav, Galaţi.  
Bacus, A. (2008), Copilul de la trei la şase ani , Editura Teora, Bucureşti. 
Catalano H, Albulescu I, (2018) Pedagogia jocului și a activităților ludice, EDP, București 
Dumitru, Alexandrina; Dumitru, Viorel George (2004) – Jocuri didactice pentru formarea și  
dezvoltarea unor competențe la elevii din clasele învățământului primar, Editura Corint, 
București 

Bibliografie facultativă: 
Anucuţa, P., (1997), Jocurile de creativitate, Ed. Excelsior, Timişoara. Bacus, A. (2008), Copilul 
de la trei la şase ani , Editura Teora, Bucureşti. 
Chiriţa, G., (1983), Educaţie prin jocuri de mişcare, Ed. Sport-Turism, Bucureşti.  

  Corpinc, V., (1997), Desfășurarea jocurilor liber creative pe arii de stimulare, în Revista de Pedagogie nr. 3-4 
Ezechil,L., Lăzărescu-Păişi, M.(2001). Laborator  preşcolar, Ed. V &I Integral, Bucureşti.  
Glava, A., Glava, C., (2002), Introducere în pedagogia preşcolară, Ed. Dacia, Cluj-Napoca. Marcus, S. 
(2003), Jocul ca libertate, Ed. Scripta, Bucureşti. 
Nell M., Drew W., (2016) De la joc la învățare. Cum folosim jocul didactic în educația timpurie, Ediutra Trei 
Răduţ-Taciu, R., (coord.), Câmpean, A., Vancea, G., Iacob., D.V., Răduţ-Taciu, I., (2004), Pedagogia jocului de la teorie la 
aplicaţii, col. “Ştiinţele Educaţiei”, nr. 7, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca. 
Sima, I. (1999), Creativitatea la vârsta preşcolară şi şcolară mică, E.D.P., Bucureşti Taiban, M. 
(1979), Jocuri didactice pentru grădiniţa de copii, E.D.P., Bucureşti. 
Teodorescu, R (1999) , Socializarea copilului prin joc, în Revista Învăţământului Preşcolar, Bucureşti, nr.1-2; 
Vrăşmaş, E. (1989) Educaţia copilului preşcolar. Elemente de pedagogie la vârsta timpurie, Ed. ProHumanitate, Bucureşti 
Zapletal, M., (1980), Mica enciclopedie a jocurilor, Ed. Sport-Turism, Bucureşti. 

 
 



 

8.2. Seminar  Metode de predare Obs. 

Obiectul de studiu şi problematica disciplinei. Jocul, 
activitate dominantă la vârsta preşcolară. Jocul metodă 
activă de predare – învăţare. Aplicaţii privind evidenţierea 
relaţiilor ce se stabilesc între joc, muncă şi creaţie 

Exerciţiul, 
Studiul de caz,  
Prelegerea,  
Problematizarea  
Explicaţia 
Prezentări video 

2 ore 

Elemente  psihologice   formative şi informative ale jocului.  
Funcţiile  jocului.  Aplicaţii  privind identificarea 
caracteristicilor 

Exerciţiul, 
Studiul de caz 
Problematizarea  

2 ore 

Jocul la antepreşcolari şi preşcolari. Analiza critică şi 
elaborarea unor jocuri adaptate particularităţilor acestor 
vârste. 

Exerciţiul, 
Studiul de caz,  
Analiza de text 
Problematizarea  
Explicaţia 
Prezentări video 

4 ore 

Proiectarea şi desfăşurarea jocurilor pentru diverse arii 
curriculare. 

Exerciţiul, 
Problematizarea  
Explicaţia 

4 ore 

Jocurile pe calculator la vârsta preşcolară şi şcolară 
mică. Semnificaţia formativă a jocurilor electronice 

Exerciţiul, 
Studiul de caz,  
Problematizarea  
Explicaţia 
Prezentări video 

2 ore 

Bibliografie obligatorie: 
Barbu, H., Popescu, E., Şerban, F., (1993), Activităţile de joc şi recreativ-distractive, EDP, Bucureşti 
Breben, S., (coord.), 2008, Metode interactive de grup, Ghid metodic, Editura Arvers, Bucureşti  
Nell M., Drew W., (2016) De la joc la învățare. Cum folosim jocul didactic în educația timpurie, 
Ediutra Trei 
Bibliografie facultativă: 
Anucuţa, L., Anucuţa, P., (1997), Jocurile de creativitate, Ed. Excelsior, 
Timişoara.  
Chateau, J., (1997), Copilul și jocul. Rolul pedagogic al jocului, E.D.P., București 

  Catalano H, Albulescu I, (2018) Pedagogia jocului și a activităților ludice, EDP, București 
Dumitru, V.G., (1995), Probleme şi jocuri distractive pentru copii 
Ezechil,L., Lăzărescu-Păişi, M.(2001). Laborator  preşcolar, Ed. V &I Integral, 
Bucureşti.  
Holdevici, I., Vasilescu, I.P., (1991), Logică şi perspicacitate, Ed. Ceres, Bucureşti 
Iftime, Gh., 1979, Jocuri logice pentru preşcolari şi şcolarii mici, EDP, Bucureşti  
Mîndru E. (2017), 101 jocuri didactice: Matematică și științe, Editura DPH 
Oprea, C. L., 2007, Strategii didactice interactive, EDP, R.A., Bucureşti  
Postescu G., Antonovici Ș, Neamțu P., (2018) Mapa copilului isteț. Activități integrate, Editura 
DPH 
Siminonică, E., Bogdan, F., 1998, Gramatica... prin joc, Editura Polirom, Iaşi  
Şchiopu, U., 1970, Probleme psihologice ale jocului şi distracţiilor, EDP, Bucureşti  
Taiban., M., 1979, Jocuri didactice pentru grădiniţa de copii, EDP, bucureşti  
Vâscu, T., Pintilie, E., 1994 Jocuri didactice pentru însuşirea corectă a limbii române de către preşcolari, 
EDP, Bucureşti  
Zapletal, M., (1980), Mica enciclopedie a jocurilor, Ed. Sport-Turism, 
Bucureşti. 
*** (1995), Educaţia timpurie a copiilor în vârstă de 0-7 ani, (Ghid), MÎ, MS, UNICEF, Ed. Alternative, 
Bucureşti. (https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghid_cor3.pdf) 
 
 

 

 



9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Conținutul disciplinei răspunde ariilor tematice din domeniu abordate pe plan național și 
internațional la acest nivel de studii, constituind premise pentru dezvoltarea competențelor profesionale și 
transversale ale studenților 

 

10. Evaluare 

Tip 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs 

Cunoaşterea terminologiei utilizate  Evaluare sumativă la sfârșitul 
semestrului  

 
 

50% 
 
 
 
 
 

Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 

10.5. 
Seminar 

Însuşirea problematicii tratate la curs şi seminar  Evaluare formativă (pe tot parcursul 
semestrului)  
 

Aplicarea / simularea unui joc 
didactic pentru preșcolari sau 
școlarii mici 
Proiecte de activitate didactică 
fundamentate pe utilizarea jocului 

50 % 
Capacitatea de a utiliza corect noțiunile 
de bază 
Dobândirea abilităţii de rezolvare a cazurilor 
practice 
Evaluarea argumentelor proprii sau susţinute de 
alţii 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 
Prezență la activitățile de seminar   

10.6. Standard minim de performanţă 
-Standarde minime pentru nota 5:  
• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 
-Standarde pentru nota 10:            
• Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare                       
a limbajului de specialitate 

 
           

                                                                 Semnătura titularului de curs: 
          

                                                                     
                                                             Semnătura titularului de seminar:   

                                                                  
 

 
 
 

    Data avizãrii în departament                             Semnãtura directorului de departament 
               ........................                                                    ..........................  

 

       Semnătură Decan 
          ........................... 

 

 



                             
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Științe și didactica domeniului Știinţe (învățământ 

preșcolar și primar) 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Nica-Badea Delia 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Asistent univ. drd.  Daju Elena 
2.4. Anul de studii III 2.5. Semestrul  2 
2.6. Codul disciplinei UCB 01.4.1.O.S.6.07 2.7. Număr de credite 4 
2.8. Tipul de evaluare E 2.9. Regimul disciplinei DS 

Obligatorie 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1 
3.4. Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 16 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri  20 
Tutoriat  - 
Examinări 2 
Alte activităţi  
3.7. Total ore studiu individual 58 
3.8. Total ore pe semestru 100 

 

 
          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – cursul se va desfăşura online 

prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă platformă agreată. Se vor 
pune la dispoziţia studenţilor materiale în format electronic pentru o mai buna 
înţelegere a materiei. 

5.2. de desfășurare a 
seminarului 

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – seminarul se va desfăşura 

online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă platformă agreată. 
Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format electronic pentru o mai buna 
înţelegere a materiei. 

 

 
 

1. Date despre program 
 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2. Facultatea Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 
1.3. Departamentul Litere și Științe ale Educației  
1.4. Domeniul de studii  Ştiinţe ale Educației 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum  Nu este cazul. 
4.2. de competenţe Nu este cazul. 



6. Competențe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

 
P

ro
fe

si
on

al
e 

CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și preșcolar. 
CP2. Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar și preșcolar 
CP3. Evaluarea proceselor de învățare, a rezultatelor și a progresului înregistrat de preșcolari / școlari mici. 
CP4. Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a procesului de învățământ și a activităților de 
învățare / integrare socială specifice vârstei grupului țintă 
CP5. Consilierea, orientarea și asistarea psihopedagogică a diverselor categorii de persoane / grupuri educaționale 
(preșcolari / școlari mici / elevi, familii, profesori, angajați etc.) 
CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 
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 CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 
CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice desfășurării proiectelor și a 
programelor din domeniul științelor educației                                   
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea formării și dezvoltării 
profesionale continue 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Dezvoltarea capacităților de observare, exploatare și înțelegere a realității din mediul 
înconjurător. 
Cunoașterea înțelegerea și utilizarea în comunicare a unor termeni specifici, pentru a descrie 
fenomene observate în mediul încunjurător. 
Înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni şi concepte specifice ştiinţelor naturii. 
Formarea şi dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de experimentare şi explorare / 
investigare a realităţii, folosind instrumente şi procedee specifice. 
Dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru menţinerea unui mediu natural echilibrat, 
propice vieţii. 

7.2. Obiectivele specifice Competente specifice acumulate, organizate pe 3 categorii: cognitive, procedurale și 
atitudinale. 
1. Dezvoltarea capacităților de observare, exploatare și înțelegere a realității din mediul 
înconjurător. 
2. Cunoașterea înțelegerea și utilizarea în comunicare a unor termeni specifici, pentru a 
descrie fenomene observate în mediul încunjurător. 
3. Înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni şi concepte specifice ştiinţelor 
naturii. 
3.1Identificarea  relaţii între părţile componente ale unui sistem studiat. 
3.2 Descrierea  relaţiilor între sisteme din mediul înconjurător. 
3.3 Comunicarea  în maniere diverse observaţii privind relaţiile dintre părţile componente ale 
unui sistem şi/sau dintre sistemele studiate.  
3.4 Manifestarea unui comportament favorabil ameliorării relaţiilor dintre om şi mediul 
înconjurător. 
3.5 să formuleze ipoteze pe baza utilizării  unor procedee de natură ştiinţifică. 
4.  Formarea şi dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de experimentare şi explorare / 
investigare a realităţii, folosind instrumente şi procedee specifice. 
4.1 să interpreteze succesiunea unor fenomene şi procese din natură. 
4.2 să pună în evidenţă regularităţi ale fenomenelor pe baza măsurătorilor efectuate, 
prezentând adecvat rezultatele. Să pună în evidenţă regularităţi ale fenomenelor pe baza 
măsurătorilor efectuate, prezentând adecvat rezultatele. 
4.3 să realizeze experimente simple pe baza unor ipoteze date. 
4.4 să aplice procedee de natură ştiinţifică în activitatea proprie. 
4.5 să reprezinte prin modele aspecte familiare din mediul înconjurător. 
5. Dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru menţinerea unui mediu natural 
echilibrat, propice vieţii. 
5.1 să conştientizeze efecte ale mediului înconjurător asupra propriului organism. 
5.2 să aprecieze importanţa protejării propriului corp faţă de factori dăunători din mediu. 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare 
Obs. 
 



 
 

 1.ŞTIINŢE, DIDACTICA ŞTIINŢELOR ŞI CUNOAŞTEREA 
ŞTIINŢIFICĂ 

Strategii de tip expozitiv-euristic: 
prelegerea participativă, dezbatere, 
expunerea sistematică interactivă, 
explicaţia, conversaţia, problematizarea, 
exemplificarea, observaţiile. Prelegerea 
participativă, dezbaterea, problematizarea, 
expunerea interactivă. 

2 ore 

 2.MATERIA. FENOMENE ŞI PROCESE (1) 

Strategii de tip expozitiv-euristic: 
prelegerea participativă, dezbatere, 
expunerea sistematică interactivă, 
explicaţia, conversaţia, problematizarea, 
exemplificarea, observaţiile. Prelegerea 
participativă, dezbaterea, problematizarea, 
expunerea interactivă. 

2 ore 

3. MATERIA. FENOMENE ŞI PROCESE (2) 

Strategii de tip expozitiv-euristic: 
prelegerea participativă, dezbatere, 
expunerea sistematică interactivă, 
explicaţia, conversaţia, problematizarea, 
exemplificarea, observaţiile. Prelegerea 
participativă, dezbaterea, problematizarea, 
expunerea interactivă. 

2 ore 

4. PĂMÂNTUL ÎN SISTEMUL SOLAR 

Strategii de tip expozitiv-euristic: 
prelegerea participativă, dezbatere, 
expunerea sistematică interactivă, 
explicaţia, conversaţia, problematizarea, 
exemplificarea, observaţiile. Prelegerea 
participativă, dezbaterea, problematizarea, 
expunerea interactivă. 

2 ore 

5. PĂMÂNTUL - MEDIU DE VIAȚĂ 

Strategii de tip expozitiv-euristic: 
prelegerea participativă, dezbatere, 
expunerea sistematică interactivă, 
explicaţia, conversaţia, problematizarea, 
exemplificarea, observaţiile. Prelegerea 
participativă, dezbaterea, problematizarea, 
expunerea interactivă. 

2 ore 

6. ORGANIZAREA LUMII VII: PLANTELE 

Strategii de tip expozitiv-euristic: 
prelegerea participativă, dezbatere, 
expunerea sistematică interactivă, 
explicaţia, conversaţia, problematizarea, 
exemplificarea, observaţiile. Prelegerea 
participativă, dezbaterea, problematizarea, 
expunerea interactivă. 

2 ore 

7.ORGANIZAREA LUMII VII: REGNUL ANIMALELOR 

Strategii de tip expozitiv-euristic: 
prelegerea participativă, dezbatere, 
expunerea sistematică interactivă, 
explicaţia, conversaţia, problematizarea, 
exemplificarea, observaţiile. Prelegerea 
participativă, dezbaterea, problematizarea, 

2 ore 



expunerea interactivă. 

8. METODE DIDACTICE UTILIZATE LA ŞTIINŢE (1) 

Strategii de tip expozitiv-euristic: 
prelegerea participativă, dezbatere, 
expunerea sistematică interactivă, 
explicaţia, conversaţia, problematizarea, 
exemplificarea, observaţiile. Prelegerea 
participativă, dezbaterea, problematizarea, 
expunerea interactivă. 

 

2 ore 

9. METODE DIDACTICE UTILIZATE LA ŞTIINŢE (2) 

Strategii de tip expozitiv-euristic: 
prelegerea participativă, dezbatere, 
expunerea sistematică interactivă, 
explicaţia, conversaţia, problematizarea, 
exemplificarea, observaţiile. Prelegerea 
participativă, dezbaterea, problematizarea, 
expunerea interactivă. 

2 ore 

10. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII LA ŞTIINŢE(1) 

Strategii de tip expozitiv-euristic: 
prelegerea participativă, dezbatere, 
expunerea sistematică interactivă, 
explicaţia, conversaţia, problematizarea, 
exemplificarea, observaţiile. Prelegerea 
participativă, dezbaterea, problematizarea, 
expunerea interactivă. 

2 ore 

11. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII LA ŞTIINŢE (2) 

Strategii de tip expozitiv-euristic: 
prelegerea participativă, dezbatere, 
expunerea sistematică interactivă, 
explicaţia, conversaţia, problematizarea, 
exemplificarea, observaţiile. Prelegerea 
participativă, dezbaterea, problematizarea, 
expunerea interactivă. 

2 ore 

12. MODELE DE STRUCTURARE A LECŢIEI LA ŞTIINŢE 

Strategii de tip expozitiv-euristic: 
prelegerea participativă, dezbatere, 
expunerea sistematică interactivă, 
explicaţia, conversaţia, problematizarea, 
exemplificarea, observaţiile. Prelegerea 
participativă, dezbaterea, problematizarea, 
expunerea interactivă. 

2 ore 

13. EVALUAREA REZULTATELOR ELEVILOR (1) 

Strategii de tip expozitiv-euristic: 
prelegerea participativă, dezbatere, 
expunerea sistematică interactivă, 
explicaţia, conversaţia, problematizarea, 
exemplificarea, observaţiile. Prelegerea 
participativă, dezbaterea, problematizarea, 
expunerea interactivă. 

2 ore 

14. EVALUAREA REZULTATELOR ELEVILOR (2) 

Strategii de tip expozitiv-euristic: 
prelegerea participativă, dezbatere, 
expunerea sistematică interactivă, 
explicaţia, conversaţia, problematizarea, 
exemplificarea, observaţiile. Prelegerea 

2 ore 



participativă, dezbaterea, problematizarea, 
expunerea interactivă. 

Bibliografie obligatorie: 
 
1. Programa școlară pentru disciplina ȘTIINȚE ALE NATURII CLASELE a III-a – a IV-a. Anexa nr. 2 la ordinul 

ministrului educației naționale nr. 5003 / 02.12.2014 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE București, 2014. 
2. Liliana Afrodita Boldea, Costin Radu Boldea, Elemente de didactica domeniului Știinte. Editura: Universitaria, 2016, 

ISBN: 978-606-14-1014-9. 
3. Marilena Mândruţ, Octavian Mândruţ, Domnica Boboc. Didactica Disciplinelor din Învăţământul Primar Ştiinţe ale naturii 

şi Geografie, „Vasile Goldiş” University Press Arad – 2012. 
4. Liana Tăuşan. Didactica ştiinţelor: aplicaţii pentru învăţământul primar şi preşcolar. - Cluj-Napoca: Presa Universitară 

Clujeană, 2012 ISBN 978-973-595-436-9. 
5. Cleopatra Mihailescu, Tudor Pitila, Nicolae Ploscariu. Stiinte ale naturii. Manual pentru clasa a III-a, semestrul II ( contine 

CD). Editura: Art Grup Educational, 2016. ISBN: 9786067103144. 
6. Nicolae Ploscariu. Stiinte ale naturii -Manual pentru clasa a IV-a. Editura: Art Grup Educational, 2017. ISBN: 

9786063474330. 
7. Marinescu Mariana. Metodica predarii stiintelor naturii/geografiei in invatamantul primar. ISBN 978-973-47-2230-3. 
8. Carmen TICĂ. Cunoasterea mediului și Stiinte ale naturii și didactica predării lor. Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

Proiectul pentru Învăţământul Rural, 2007. ISBN 978-973-0-04790-5. (curs) 
https://www.scribd.com/doc/208601733/122090819-Cunoasterea-Mediului-Si-Stiinte-Ale-Naturii-Si-Didactica-Predarii-
Lor. 

9. Constanta Teodorescu.Metodica predarii stiintelor naturii clasele I-IV - Manual pentru licee pedagogice. Editura  
Didactica si Pedagogica, 1977. 

10. Cerghit, I., Metode de învăţământ, ediţia a IV-a, Editura Polirom, Iaşi, 2006 (pag.17-18; 72-75;103-104;105-106;108-
110;156-158;203-204;262). 

11. Cerghit, I., 2011,  Metode de învăţământ, Iaşi: Editura Polirom 
12. Dulama, Maria Eliza, 2012, Stiin e si didactica stiin elor pentru invatamantul primar si prescolar, Editura Presa 

Universitara Clujeana, Cluj-Napoca. 
13. Ciascai, Liliana (coord.), Aurelia-Daniela Florian, Gabriel Florian, (2008), Elemente de didactica stiintelor naturii si a 

disciplinei ,,Stiințe ale naturii”. Modele si cercetari, Editura Sitech, Craiova. 
14. Bogheanu Maria Magdalena, Ilarion Niculina, (2002), Stiințe ale naturii clasa a IV- a. Experimente, evaluare, 

autoevaluare, Editura Humanitas Educațional, Bucuresti 
15. Lupaşcu Angela (2001) – “Biogeografie”, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 
16. Ilinca N. (2002) - Didactica geografiei, Editura Corint, Bucureşti.1998 

Păişi Lăzărescu, E., Ezechil, L., Laborator preşcolar. Editura V&I Integral, Bucureşti 2015 
 
Bibliografie facultativă: 
1. Mândruţ Octavian, Pelmuş Viorica, Ilinca, Maria. Ghid metodologic pentru predarea ştiinţelor la clasa a III-a, Bucureşti: 

CD Press, 2005 
2. Drumea P., Drumea S. (2002) - Metode active utilizate în predarea- învăţărea geografiei. 
3. Ilinca N. (2005) – “Geografie umană”. Populaţia şi aşezările omeneşti, Editura CD Press  
4. * * Communication de la Commission - «Éducation et formation 2010»: L'urgence des réformes pour réussir la stratégie 

de Lisbonne (Projet de rapport intermédiaire conjoint sur la mise en oeuvre du programme de travail détaillé concernant le 
suivi des objectifs des systèmes d'éducation et de formation en Europe) [ COM(2003) 685 final].  

5. Ilica Anton, Herlo Dorin, Binchiciu, Viorel. O pedagogie pentru învăţământul primar Arad: Editura Universităţii Aurel 
Vlaicu, 2005. ISBN 973-8363-91-8 

6. Glava, A., Pocol, M., Tătaru L.,2009, Educaţia timpurie. Ghid metodic pentru aplicarea curriculumului preşcolar, Piteşti: 
Editura Paralela 4 

 

8.2. Seminar  Metode de predare Obs. 

1. Abordarea pluridisciplinară, interdisciplinară şi 
transdisciplinară a conţinutului domeniului Ştiinţe. 

Strategii de tip algoritmizat: exerciţiul; discuţiile si 
dezbaterea; strategii de tip expoziv- euristic; modelarea, 
demonstraţia, lucrul în echipa; strategii de tip evaluativ-
stimulativ; metoda observaţie şi a aprecierilor verbale, 
evaluare continuă şi evaluativă, teste, brainstorming. 
Exerciţiul, discuţiile si dezbaterea. 

2 ore 

2. Substanţe, Amestecuri, Materiale, Mărimi fizice. 
Proprietăţile substanţelor Fenomene fizice şi chimice, 
Procese 

Strategii de tip algoritmizat: exerciţiul; discuţiile si 
dezbaterea; strategii de tip expoziv- euristic; modelarea, 
demonstraţia, lucrul în echipa; strategii de tip evaluativ-

2 ore 



stimulativ; metoda observaţie şi a aprecierilor verbale, 
evaluare continuă şi evaluativă, teste, brainstorming. 
Exerciţiul, discuţiile si dezbaterea. 

3. Pământul: locul şi rolul în sistemul solar, cicluri şi 
ritmuri  
Pământul - mediu de viață.  Poluarea apei, a solului, a 
aerului 

Strategii de tip algoritmizat: exerciţiul; discuţiile si 
dezbaterea; strategii de tip expoziv- euristic; modelarea, 
demonstraţia, lucrul în echipa; strategii de tip evaluativ-
stimulativ; metoda observaţie şi a aprecierilor verbale, 
evaluare continuă şi evaluativă, teste, brainstorming. 
Exerciţiul, discuţiile si dezbaterea. 

2 ore 

4. Caracteristici ale viețuitoarelor (nevoi de bază - apă, 
aer, hrană; creștere; reacții la schimbările mediului; 
înmulțire  
Omul - Dietă echilibrată, mișcare,  menținerea stării de 
sănătate. 

Strategii de tip algoritmizat: exerciţiul; discuţiile si 
dezbaterea; strategii de tip expoziv- euristic; modelarea, 
demonstraţia, lucrul în echipa; strategii de tip evaluativ-
stimulativ; metoda observaţie şi a aprecierilor verbale, 
evaluare continuă şi evaluativă, teste, brainstorming. 
Exerciţiul, discuţiile si dezbaterea. 

2 ore 

5. Metodologii de explorare a realităţii şi a substitutelor 
acesteia  
Metodologii bazate pe acţiune: aplicaţii metodico - 
ştiinţifice  pe tipuri şi nivele (clase). 

Strategii de tip algoritmizat: exerciţiul; discuţiile si 
dezbaterea; strategii de tip expoziv- euristic; modelarea, 
demonstraţia, lucrul în echipa; strategii de tip evaluativ-
stimulativ; metoda observaţie şi a aprecierilor verbale, 
evaluare continuă şi evaluativă, teste, brainstorming. 
Exerciţiul, discuţiile si dezbaterea. 

2 ore 

6. Proiectarea activităţii: aplicaţii metodico - ştiinţifice   
Planificarea anuală.  Proiectarea unităţilor de învăţare 

Proiectarea lecţiilor de ştiinţe 

Strategii de tip algoritmizat: exerciţiul; discuţiile si 
dezbaterea; strategii de tip expoziv- euristic; modelarea, 
demonstraţia, lucrul în echipa; strategii de tip evaluativ-
stimulativ; metoda observaţie şi a aprecierilor verbale, 
evaluare continuă şi evaluativă, teste, brainstorming. 
Exerciţiul, discuţiile si dezbaterea. 

2 ore 

7. Metode şi tehnici de evaluare: aplicaţii practice pe 
tipuri şi nivele (clase) 

Strategii de tip algoritmizat: exerciţiul; discuţiile si 
dezbaterea; strategii de tip expoziv- euristic; modelarea, 
demonstraţia, lucrul în echipa; strategii de tip evaluativ-
stimulativ; metoda observaţie şi a aprecierilor verbale, 
evaluare continuă şi evaluativă, teste, brainstorming. 
Exerciţiul, discuţiile si dezbaterea. 

2 ore 

Bibliografie obligatorie: 
 
1. Programa școlară pentru disciplina ȘTIINȚE ALE NATURII CLASELE a III-a – a IV-a. Anexa nr. 2 la ordinul 
ministrului educației naționale nr. 5003 / 02.12.2014 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE București, 2014. 
2. Liliana Afrodita Boldea, Costin Radu Boldea, Elemente de didactica domeniului Știinte. Editura: Universitaria, 2016, 
ISBN: 978-606-14-1014-9. 
3. Marilena Mândruţ, Octavian Mândruţ, Domnica Boboc. Didactica Disciplinelor din Învăţământul Primar Ştiinţe ale 
naturii şi Geografie, „Vasile Goldiş” University Press Arad – 2012. 
4. Liana Tăuşan. Didactica ştiinţelor: aplicaţii pentru învăţământul primar şi preşcolar. - Cluj-Napoca: Presa Universitară 
Clujeană, 2012 ISBN 978-973-595-436-9. 
5. Cleopatra Mihailescu, Tudor Pitila, Nicolae Ploscariu. Stiinte ale naturii. Manual pentru clasa a III-a, semestrul II          
(contine CD). Editura: Art Grup Educational, 2016. ISBN: 9786067103144. 
6. Nicolae Ploscariu. Stiinte ale naturii -Manual pentru clasa a IV-a. Editura: Art Grup Educational, 2017. ISBN: 
9786063474330. 
7. Marinescu Mariana. Metodica predarii stiintelor naturii/geografiei in invatamantul primar. ISBN 978-973-47-2230-3. 
8. Carmen TICĂ. Cunoasterea mediului și Stiinte ale naturii și didactica predării lor. Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Proiectul pentru Învăţământul Rural, 2007. ISBN 978-973-0-04790-5. (curs) 
https://www.scribd.com/doc/208601733/122090819-Cunoasterea-Mediului-Si-Stiinte-Ale-Naturii-Si-Didactica-Predarii-Lor. 
9. Constanta Teodorescu.Metodica predarii stiintelor naturii clasele I-IV - Manual pentru licee pedagogice. Editura  
Didactica si Pedagogica, 1977. 
10. Cerghit, I., Metode de învăţământ, ediţia a IV-a, Editura Polirom, Iaşi, 2006 (pag.17-18; 72-75;103-104;105-106;108-



110;156-158;203-204;262). 
11. Cerghit, I., 2011,  Metode de învăţământ, Iaşi: Editura Polirom 
12. Dulama, Maria Eliza, 2012, Stiin e si didactica stiin elor pentru invatamantul primar si prescolar, Editura Presa 
Universitara Clujeana, Cluj-Napoca. 
13. Ciascai, Liliana (coord.), Aurelia-Daniela Florian, Gabriel Florian, (2008), Elemente de didactica stiintelor naturii si a 
disciplinei ,,Stiințe ale naturii”. Modele si cercetari, Editura Sitech, Craiova. 
14. Bogheanu Maria Magdalena, Ilarion Niculina, (2002), Stiințe ale naturii clasa a IV- a. Experimente, evaluare, 
autoevaluare, Editura Humanitas Educațional, Bucuresti 
15. Lupaşcu Angela (2001) – “Biogeografie”, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 
16. Ilinca N. (2002) - Didactica geografiei, Editura Corint, Bucureşti.1998 
Păişi Lăzărescu, E., Ezechil, L., Laborator preşcolar. Editura V&I Integral, Bucureşti 2015 
 
Bibliografie facultativă: 
1. Mândruţ Octavian, Pelmuş Viorica, Ilinca, Maria. Ghid metodologic pentru predarea ştiinţelor la clasa a III-a, 
Bucureşti: CD Press, 2005 
2. Drumea P., Drumea S. (2002) - Metode active utilizate în predarea- învăţărea geografiei. 
3. Ilinca N. (2005) – “Geografie umană”. Populaţia şi aşezările omeneşti, Editura CD Press  
4. * * Communication de la Commission - «Éducation et formation 2010»: L'urgence des réformes pour réussir la 
stratégie de Lisbonne (Projet de rapport intermédiaire conjoint sur la mise en oeuvre du programme de travail détaillé 
concernant le suivi des objectifs des systèmes d'éducation et de formation en Europe) [ COM(2003) 685 final].  
5. Ilica Anton, Herlo Dorin, Binchiciu, Viorel. O pedagogie pentru învăţământul primar Arad: Editura Universităţii Aurel 
Vlaicu, 2005. ISBN 973-8363-91-8 
6. Glava, A., Pocol, M., Tătaru L.,2009, Educaţia timpurie. Ghid metodic pentru aplicarea curriculumului preşcolar, 
Piteşti: Editura Paralela 4  

 

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Conținutul disciplinei răspunde ariilor tematice din domeniu abordate pe plan național și internațional la acest nivel de 
studii, constituind premise pentru dezvoltarea competențelor profesionale și transversale ale studenților. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 

din nota 
finală 

10.4. Curs 

Cunoaşterea terminologiei utilizate  Evaluare sumativă la sfârșitul 

semestrului :  

  Examen scris: 2 subiecte privind 
cunoştinţe teoretice. 
 

Evaluare formativă (pe tot 

parcursul semestrului)  

Observarea sistematică a 
comportamentului şi a activităţii 
studentului  în cadrul cursului şi / 
sau a activităţii profesionale. 

50% 
 
 
 
 
 

Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente pro şi 
contra studiate 

10.5. Seminar Însuşirea problematicii tratate la curs şi seminar Evaluare formativă (pe tot parcursul 

semestrului) 

 
Observarea sistematică a 
comportamentului şi a activităţii 
studentului  în cadrul seminar / 
laborator / LP şi / sau a activităţii 
profesionale, situaţia prezențelor, 
participare la competiții universitare 
etc.. 

Activități specifice studiului 

individual (teme de casă, proiecte 

individuale sau in echipa etc.) 

Evaluarea prin prezentarea unui 
studiu de caz-portofoliu. 

40 % 
Capacitatea de a utiliza corect noțiunile 
de bază 
Dobândirea abilităţii de rezolvare a cazurilor practice 

Evaluarea argumentelor proprii sau susţinute de alţii 

Capacitatea de a construi tipurile de argumente pro şi 
contra studiate 

Prezență la activitățile de seminar  10% 



10.6. Standard minim de performanţă 
-Standarde minime pentru nota 5:  
• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 

- Însuşirea principalelor noţiuni ale disciplinei. 
- Cunoaşterea principalelor mijloace de operare. 
- Cunoştinţe cu privire la locul şi rolul disciplinei în cadrul specializării PIPP. 
- Abilităţi de selectare şi aplicare a cunoştinţelor în raport cu activitatea didactică. 

Capacitate de alcătuire a unor sisteme de evaluare în concordanţă cu obiectivele urmărite. 
-Standarde pentru nota 10:            
• Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare a limbajului de specialitate 

 Cunoaşterea elementelor fundamentale de teorie. 
 Corectitudinea şi completitudinea cunoştinţelor. 
 Coerenţa logică; 
 Gradul de asimilare a limbajului de specialitate.  
 Capacitatea de aplicare în practică.  
 Criterii ce vizează aspectele atitudinale: conştiinciozitatea, interesul pentru studiu individual. 
 Realizarea unui studiu / proiect cu caracter interdisciplinar.                                            

 
           

                                                                 Semnătura titularului de curs:          
 
 

  
 
 

                                                             Semnătura titularului de seminar:   
 
 
 
 
 
 

Data avizării în department,                                                                            Director de department,  

 

 

       
                                                                                                                        Semnătură Decan:            



                             
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Sociologia educației  
2.2. Titularul activităţilor de curs Lect univ. dr. Andreea-Mihaela Cilibiu 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect univ. dr. Andreea-Mihaela Cilibiu 
2.4. Anul de studii II 2.5. Semestrul  II 
2.6. Codul disciplinei UCB.01.4.1.A.S.4.16 2.7. Număr de credite 4 
2.8. Tipul de evaluare C 2.9. Regimul disciplinei DS 

Opțională 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 
3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri  13 
Tutoriat   
Examinări 2 
Alte activităţi - 
3.7. Total ore studiu individual 44 
3.8. Total ore pe semestru 100 
 

 
          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – cursul se va desfăşura 

online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams. Se vor pune la 
dispoziţia studenţilor materiale în format electronic pentru o mai buna 
înţelegere a materiei 

5.2. de desfășurare a 
seminarului 

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – seminarul se va 

desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams. Se vor 
pune la dispoziţia studenţilor materiale în format electronic pentru o mai buna 
înţelegere a materiei. 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2. Facultatea Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație 

Publică 
1.3. Departamentul Litere și Științe ale Educației 
1.4. Domeniul de studii  Ştiinţe ale Educației 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum  Politici educaționale și sociale  
4.2. de competenţe - 



 
 
6. Competențe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

 
P

ro
fe

si
on

al
e 

CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și preșcolar. 
CP4. Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a procesului de învățământ și a 
activităților de învățare / integrare socială specifice vârstei grupului țintă 
CP5. Consilierea, orientarea și asistarea psihopedagogică a diverselor categorii de persoane / 
grupuri educaționale (preșcolari / școlari mici / elevi, familii, profesori, angajați etc.) 
CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 
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 CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 
CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice desfășurării proiectelor 
și a programelor din domeniul științelor educației                                   
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea formării și 
dezvoltării profesionale continue 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Familiarizarea studenților cu specificul sociologiei educaţiei, cu conceptele 
fundamentale, cu principalele teorii si modele în domeniu 

7.2. Obiectivele specifice Familiarizarea studenţilor cu principalele teme şi concepte specifice sociologiei 
educaţiei; 
Analiza diferitelor fenomene sociale şi ale educaţiei surprinzând legăturile strânse 
dintre ele şi configurarea unui model de abordare „sistemic” asupra realităţii sociale; 
Deprinderea unui mod de gândire problematizant asupra fenomenelor sociale şi ale 
educaţiei; 
Formarea deprinderilor de muncă intelectuală şi a unei gândiri creative. 
Manifestarea unor atitudini pozitive și responsabile față de educație și față de 
rezolvarea problemelor existente la nivelul sistemului educațional. 

 

  8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Obs. 

Modul 1 – Sociologie. Sociologia educației. Educație 
1. Obiectul și problematica sociologiei 
2.Obiectul, problematica și funcțiile sociologiei 
educației 
3. Educaţie şi societate. Cadru general. 
4. Educaţia ca acţiune umană specifică 
5. Funcţiile educaţiei, formele și dimensiunile ei.  
6. Educația / Socializare / Învăţare socială.  
7.Educaţia şi valorile contemporaneităţii. Şcoala şi 
şcolarizarea. Educaţia democratică - democraţia 
educaţională. Cultura elevilor. 

Prelegere, explicație, dezbatere, 
problematizare, prezentare power-point 

10 ore 

Modulul 2 – Ideologii. Teorii sociologice. Politici 
educative 
1. Funcţionalismul. Funcţiile sociale ale educaţiei 
2. Gândirea liberală 
3. Teorii conflictualiste 
4. Perspective postmoderne şi feministe 
5. Teme principale cu privire la educaţie în dezbaterile 
actuale 
     Capital uman; educaţia ca investiţie în capitalul uman 
     Rezerve de talent şi dezvoltare: funcţionalismul 
tehnologic 

Prelegere, explicație, dezbatere, 
problematizare, prezentare power-point 

6 ore 



     Investiţia în capitalul uman, bunăstare individuală şi 
reducerea inegalităţilor. Perspectiva liberală (de 
dreapta). Perspective de stânga: egalitate, solidaritate, 
justiţie socială, discriminare pozitivă 
6. Globalizare şi educaţie 
Modulul 3 – Educație, bunăstare individuală și 
creștere macroeconomică 
Educaţia - un instrument eficace de creştere a bunăstării 
indivizilor / familiilor? 

Educaţia o condiţie decisivă a creşterii 
macroeconomice? 
Investiția în educaţie  

Prelegere, explicație, dezbatere, 
problematizare, prezentare power-point 

4 ore 

Modulul 4 – Educație și justiție socială 
1. Conceptul de justiţie socială. Abordarea clasică 
2. În ce constă meritul personal şi cum poate fi el 
măsurat / probat? 
3. Justiţia socială ca egalitate a şanselor 
4. Măsuri politice pentru creşterea egalităţii şanselor la 
educaţie 
5. Au condus reformele educative la o creştere a 
egalităţii şanselor?  

Prelegere, explicație, dezbatere, 
problematizare, prezentare power-point 

4 ore 

Concluzii. Mecanisme sociale de construcție a 
reușitei școlare diferențiate 
1.   Inegalitatea bazată pe merit nu e legitimă 
2. Alegerile libere şi mecanismele autoreglatoare ale 
pieţei 
3.  Şcoala meritocratică – un mit necesar 

Prelegere, explicație, dezbatere, 
problematizare, prezentare power-point 

4 ore 

Bibliografie obligatorie: 
DURKHEIM, Emile, Educaţie şi sociologie, trad. Iorgu Stoian, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980. 
GORUN, Adrian, Dezvoltare socială şi globalizare, Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2012; 
GORUN, Adrian, Educaţia încotro? Modele de administrare a sistemului educaţional, Ed. Academica Brâncuşi, 
Târgu-Jiu, 2010; 
GORUN, Adrian, O istorie recentă a capitalului social. Marea Ruptură şi noua matrice existenţială, Editura 
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2012; 
HATOS, Adrian, Sociologia educației, Ediția a II-a revizuită și adăugită, Polirom, Iași, 2006; 
JINGA, Ioan, Istrate, Elena (coord.), Manual de pedagogie, Ediția a II-a, revăzută și revizuită, Ed. All, București, 
2006, 2008; 
POPOVICI, Dumitru, Sociologia educaţiei, Ed. Institutul European, Iaşi, 2003.  
STĂNCIULESCU, E., (2002), Teorii sociologice ale educaţiei, Ed. Polirom, Iaşi. 
ZAMFIR, C., Vlăsceanu, L., coord., (1993): Dicţionar de Sociologie, Ed. Babel, Bucureşti. 
 
Bibliografie facultativă: 
ALBULESCU, Ion; ALBULESCU, Maria, Predarea şi învăţarea disciplinelor socio-umane. Elemente de didactică 
aplicată, Ed. Polirom, Iaşi, 2000.  
ANDREI, P.,  (1970): Sociologie  generală,  ediţia  a  II-a. Ed.  Acad.Române, Bucureşti. 
ANDRONE, Mihai, Curs de Sociologia Educaţiei, Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați, 
https://www.academia.edu/10215491/Sociologia_educatiei. 
BOUDON, R., (1990) Texte sociologice alese, Ed. Humanitas, Bucureşti. 
CAZACU, A., (1992) Sociologia educaţiei, Ed. Hiperion, Bucureşti.  
CONSTANTINESCU, C., CRISTEA, S., (1998) Sociologia educaţiei, Editura Hardiscom, Piteşti. 
CRISTEA,  S.,(2000):  Dicţionar  de  pedagogie.  Grup  Edit.  Litera, Chişinău. 
DE VISSCHER, P., NECULAU, A., (2001) Dinamica grupurilor, Editura Polirom, Iaşi.  
DURKHEIM, Emile, Regulile metodei sociologice, trad. C. Sudeţeanu, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1974.  
ILUŢ, P., (2005), Sociopsihologia şi antropologia familiei, Ed. Polirom, Iaşi. 
IONESCU, Ion I., Sociologia şcolii, Ed. Polirom, Iaşi, 1997.  
IUCU, R.B., (2000) Managementul şi gestiunea clasei de elevi, Editura Polirom, Iaşi. 



MIHU, A., (1992): Introducere în sociologie. Ed. Dacia Cluj-Napoca. Oprişan, V., (2002): Marketing şi 
comunicare în sport. Ed. Uranus. Bucureşti. 
NICOLA, Ioan, Pedagogie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1992.  
OTOVESCU, Dumitru, Sociologie generală, Ed. a V-a, Beladi, Craiova, 2009; 
PĂUN, Emil, Şcoala – o abordare sociopedagogică, Ed. Polirom, Iaşi, 1999.  
PLUGARU, Liviu, Introducere în sociologia educaţiei, Ed. Psihomedia, Sibiu, Braşov, 2004.  
RĂDULESCU, Sorin, Sociologia vârstelor, Ed. Hyperion XXI, Bucureşti, 1994.  
SANDU, D., (2005), Dezvoltare comunitară, Ed. Polirom, Iaşi. 
STĂNCIULESCU, Elisabeta, Sociologia educaţiei familiale, vol. 1, Ed. Polirom, Iaşi, 1997.  
STĂNCIULESCU, Elisabeta, Teorii sociologice ale educației. Producerea eului și construcția sociologiei , Ed. 
Polirom, Iaşi, 1996; 
VLĂSCEANU, L, (2007), Sociologie şi modernitate, Ed. Polirom, Iaşi. 

 

8.2. Seminar Metode de predare Obs. 

Modul 1 – Sociologie. Sociologia educației. Educație 
Grădiniţă vs. Fără grădiniţă 
Modelul  tânărului bine educat; valori, competențe, 
comportamente 
Ce înseamnă a fi elev-problemă 
Care sunt funcţiile şcolii româneşti în etapa actuală? 
O strategie educativă personală argumentată 

Dialogul, conversația euristică, dezbatere, 
lucrul în grup 

6 ore 

Modulul 2 – Ideologii. Teorii sociologice. Politici 
educative 
Capital uman; educaţia ca investiţie în capitalul uman 
Globalizare şi educaţie 
Politicile educaţionale şi reforma sistemului de 
învăţământ  
Fenomenul “bullying”. Cum îl depistăm și cum îl 
combatem, pentru școli mai sigure 
Principalele cauze ale delincvenţei juvenile. Modalităţi 
de combatere a delincvenţei juvenile 
Școlirea acasă (eng. Homeschooling) 
Educația on-line   

Dialogul, conversația euristică, dezbatere, 
lucrul în grup 

6 ore 

Modulul 3 – Educație, bunăstare individuală și 
creștere macroeconomică 
Educaţia - un instrument eficace de creştere a bunăstării 
indivizilor / familiilor? 

Educaţia o condiţie decisivă a creşterii 
macroeconomice? 
Investiția în educaţie  

Dialogul, conversația euristică, dezbatere, 
lucrul în grup 

6 ore 

Modulul 4 – Educație și justiție socială 
În ce măsură asigură şcoala românească egalitatea de 
şanse? 
Fenomenul meditațiilor 
Principalele fenomene ce se constituie în obstacole ale 
principiului egalităţii şanselor educaţionale 
Diversitate socială şi educaţie interculturală 

Dialogul, conversația euristică, dezbatere, 
lucrul în grup 

6 ore 

Concluzii. Mecanisme sociale de construcție a 
reușitei școlare diferențiate 
Şcoala meritocratică – un mit necesar 
Statutul socio-profesional al profesorului 
Educaţia şi societatea postmodernă 

Dialogul, conversația euristică, dezbatere, 
lucrul în grup 

4 ore 



Bibliografie obligatorie: 
DURKHEIM, Emile, Educaţie şi sociologie, trad. Iorgu Stoian, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980. 
GORUN, Adrian, Dezvoltare socială şi globalizare, Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2012; 
GORUN, Adrian, Educaţia încotro? Modele de administrare a sistemului educaţional, Ed. Academica Brâncuşi, 
Târgu-Jiu, 2010; 
GORUN, Adrian, O istorie recentă a capitalului social. Marea Ruptură şi noua matrice existenţială, Editura 
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2012; 
HATOS, Adrian, Sociologia educației, Ediția a II-a revizuită și adăugită, Polirom, Iași, 2006; 
JINGA, Ioan, Istrate, Elena (coord.), Manual de pedagogie, Ediția a II-a, revăzută și revizuită, Ed. All, București, 
2006, 2008; 
POPOVICI, Dumitru, Sociologia educaţiei, Ed. Institutul European, Iaşi, 2003.  
STĂNCIULESCU, E., (2002), Teorii sociologice ale educaţiei, Ed. Polirom, Iaşi. 
ZAMFIR, C., Vlăsceanu, L., coord., (1993): Dicţionar de Sociologie, Ed. Babel, Bucureşti. 
Bibliografie facultativă: 
ALBULESCU, Ion; ALBULESCU, Maria, Predarea şi învăţarea disciplinelor socio-umane. Elemente de didactică 
aplicată, Ed. Polirom, Iaşi, 2000.  
ANDREI, P.,  (1970): Sociologie  generală,  ediţia  a  II-a. Ed.  Acad.Române, Bucureşti. 
ANDRONE, Mihai, Curs de Sociologia Educaţiei, Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați, 
https://www.academia.edu/10215491/Sociologia_educatiei. 
BOUDON, R., (1990) Texte sociologice alese, Ed. Humanitas, Bucureşti. 
CAZACU, A., (1992) Sociologia educaţiei, Ed. Hiperion, Bucureşti.  
CONSTANTINESCU, C., CRISTEA, S., (1998) Sociologia educaţiei, Editura Hardiscom, Piteşti. 
CRISTEA,  S.,(2000):  Dicţionar  de  pedagogie.  Grup  Edit.  Litera, Chişinău. 
DE VISSCHER, P., NECULAU, A., (2001) Dinamica grupurilor, Editura Polirom, Iaşi.  
DURKHEIM, Emile, Regulile metodei sociologice, trad. C. Sudeţeanu, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1974.  
ILUŢ, P., (2005), Sociopsihologia şi antropologia familiei, Ed. Polirom, Iaşi. 
IONESCU, Ion I., Sociologia şcolii, Ed. Polirom, Iaşi, 1997.  
IUCU, R.B., (2000) Managementul şi gestiunea clasei de elevi, Editura Polirom, Iaşi. 
MIHU, A., (1992): Introducere în sociologie. Ed. Dacia Cluj-Napoca. Oprişan, V., (2002): Marketing şi 
comunicare în sport. Ed. Uranus. Bucureşti. 
NICOLA, Ioan, Pedagogie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1992.  
OTOVESCU, Dumitru, Sociologie generală, Ed. a V-a, Beladi, Craiova, 2009; 
PĂUN, Emil, Şcoala – o abordare sociopedagogică, Ed. Polirom, Iaşi, 1999.  
PLUGARU, Liviu, Introducere în sociologia educaţiei, Ed. Psihomedia, Sibiu, Braşov, 2004.  
RĂDULESCU, Sorin, Sociologia vârstelor, Ed. Hyperion XXI, Bucureşti, 1994.  
SANDU, D., (2005), Dezvoltare comunitară, Ed. Polirom, Iaşi. 
STĂNCIULESCU, Elisabeta, Sociologia educaţiei familiale, vol. 1, Ed. Polirom, Iaşi, 1997.  
STĂNCIULESCU, Elisabeta, Teorii sociologice ale educației. Producerea eului și construcția sociologiei , Ed. 
Polirom, Iaşi, 1996; 
VLĂSCEANU, L, (2007), Sociologie şi modernitate, Ed. Polirom, Iaşi. 

 

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Conținutul disciplinei răspunde ariilor tematice din domeniu abordate pe plan național și 
internațional la acest nivel de studii, constituind premise pentru dezvoltarea competențelor profesionale și 
transversale ale studenților 

 

10. Evaluare 

Tip 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs 

Cunoaşterea terminologiei utilizate  Evaluare orală  – Evaluare sumativă 
la sfârșitul semestrului  

 
 

50% 
 
 
 
 
 

Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 



10.5. 
Seminar 

Însuşirea problematicii tratate la curs şi seminar   
-Evaluarea continuă, pe parcurs, a 
activităţii, a participării active la 
discuţii şi dezbateri şi evaluarea 
Portofoliului studenţilor (prin 
note de la 10 la 1), proiect care 
condiţionează prezentarea la 
evaluarea finală  

 

 
50% Capacitatea de a utiliza corect noțiunile 

de bază 
Dobândirea abilităţii de rezolvare a cazurilor 
practice 
Evaluarea argumentelor proprii sau susţinute de 
alţii 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 
Prezență la activitățile de seminar   

10.6. Standard minim de performanţă 
-Standarde minime pentru nota 5:  
• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 
• Se ţine cont de activitatea din timpul semestrului şi de prezenţa la cursuri și seminarii; 
-Standarde pentru nota 10:            
• Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare                                                              
a limbajului de specialitate 

          
                                                       Semnătura titularului de curs: Lect.univ.dr. Andreea-Mihaela Cilibiu 

 
 
 

 
                                                             Semnătura titularului de seminar: Lect.univ.dr. Andreea-Mihaela Cilibiu 

 
 

  
 

Data avizării în department,                                                                            Director de department,  
 

 

 

   Semnătură Decan: 
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FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superiorUniversitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2 Facultatea Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 
1.3 Departamentul Litere și Științe ale Educației 
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale Educației 
1.5 Ciclul de studii1) I- Licenţă 
1.6 Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar    2020-2021 

 
2. Date despre disciplină  
2.1 Denumirea disciplinei              Teoria si metodologia 

curriculumului 
Cod disciplină 
UCB.01.4.1.O.D.2.12 

2.2 Titularul activitãţilor de curs    Prof.univ.dr. Cristea Sorin 
2.3 Titularul activitãţilor de seminar Lect.univ.dr. Verdeş Maria-Rocselana 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul 

de evaluare 
Ex 2.7 Regimul disciplinei DD 

Obligatorie 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 

curs 
2 3.3 seminar 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

42 din care: 3.5 
curs 

28 3.6 seminar 
 

14 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 21 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi  
3.7 Total ore studiu 
individual 

83 

3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Numărul de credite4) 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  
4.2 de competenţe • Atitudine creativă, deschidere faţă de nou, spirit exploratoriu şi motivaţie 

favorabilă investigării şi explicării fenomenelor educaţionale; 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 de 
desfăşurare a 
cursului 

• Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
• Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
• Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – cursul se va desfăşura online prin 
videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă platformă agreată. Se vor pune la 
dispoziţia studenţilor materiale în format electronic pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

5.2 de 
desfăşurare a 
seminarului/ 
laboratorului 

• Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
• Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară 
• Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – seminarul se va desfăşura online 
prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă platformă agreată. Se vor pune la 
dispoziţia studenţilor materiale în format electronic pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu – Jiu 
Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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 Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și 
preșcolar. 
 Raportarea la norme, la standarde şi la obiective curriculare în analiza şi evaluarea 
documentelor şcolare oficiale sau pentru autoevaluarea celor proiectate;  
 Analiza, interpretarea, corelarea intra/interdisciplinară şi aplicarea cunoaşterii pedagogice în 
proiectarea macro/mezo/micro a activităţilor educaţionale si de formare profesională, precum şi 
a materialelor didactice; 
 Elaborarea proiectelor educaţionale utilizând conceptele, teoriile, paradigmele, modelele 
instructiv-educative, principiile şi metodologiile specifice proiectării pedagogice;  
 Raportarea la standardele profesionale specifice şi la rezultatele cercetarii educationale, 
precum si utilizarea adecvată a metodelor şi criteriilor de evaluare şi autoevaluare, de analiză a 
feed-backului obţinut pentru aprecierea obiectivă a calităţii propriei munci;  
 Utilizarea principiilor de bază în vederea elaborării programelor de intervenţie personalizată, a 
adaptării curriculare pentru copiii cu CES în funcţie de nevoile specifice şi particularităţile 
acestora 
 Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră. 
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 Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni 
valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei;  
 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării 
proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei;  
 Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea 
formării şi dezvoltării profesionale continue; 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Dezvoltarea unui set de competente necesar specialistului în 
Știintele Educației, astfel încât să fie capabil să analizeze critic, să 
planifice si să dezvolte programe curriculare 

7.2 Obiectivele specifice  Să asimileze concepte de bază privind teoria și metodologia 
curriculumului; 
 Să explice semnificația conceptului de curriculum și evoluția sa de-
a lungul timpului;  
 Să analizeze aplicabilitatea tipurilor de curriculum;  
 Să analizeze comparativ 3 modele de dezvoltare curriculară (Tyler, 
Taba și unul la alegere);  
 Să argumenteze importanța următoarelor documente curriculare: 
plan cadru de învățământ, programa scolara, manuale alternative;  
 Să argumenteze importanța diferitelor categorii de finalități și 
modul în care acestea se regăsesc în practica educațională;  
 Să analizeze critic diferite documente curriculare;  
 Să proiecteze programe curriculare, pe baza modelelor curriculare;  
 Să opereze cu elementele şi componentele curriculare, pe întreaga 
lor scală de complexitate structurală şi funcţională; 
 Să dezvolte atitudini realiste şi optimiste privind modelele 
curriculare, dar și interes pentru problematica actuală în domeniu. 

 
8. Conţinuturi 
8.1. Curs Metode de predare Observaţii 
 Curs introductiv: prezentare generală, 
argumentarea importanței disciplinei, explicarea 
așteptărilor vis a vis de evaluare, prezentarea 
ideilor ancoră ale cursului 

prelegerea, 
expunerea, 
conversația, 
explicația 

2h 
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 Problematica generală a curriculumului: 
evoluția conceptului de curriculum, conceptul 
actual de curriculum, definiții ale curriculumului, 
ce este și ce nu este curriculum 
 Fundamentele teoretice ale curriculum-ului: 
bazele filosofice, bazele epistemologice, bazele 
sociologice, bazele psihologice și bazele 
pedagogice ale curriculumului 

prelegerea, 
expunerea, 
problematizarea, 
conversația, 
explicația 

4h 

 Tipuri de curriculum: core curriculum, 
curriculum formal/informal, curriculum 
recomandat, curriculum scris, curriculum învățat, 
curriculum suport, curriculum la decizia școlii, 
curriculum diferențiat 

prelegerea, 
expunerea, 
problematizarea, 
conversația, 
explicația 

4h 

 Modele de dezvoltare curriculară: modelul lui 
R. Tyler, modelul lui Taba, modelul lui Oliva 

prelegerea, 
expunerea, 
problematizarea, 
conversația, 
explicația 

4h 

 Conținuturi curriculare: delimitări conceptuale, 
caracteristici, surse de selectare a conținuturilor, 
modalități de organizare a conținuturilor (inter, 
trans, multi disciplinaritate) 

prelegerea, 
expunerea, 
problematizarea, 
conversația, 
explicația 

4h 

 Finalitățile educației: ideal educațional, scopuri, 
obiective educaționale; modalități de derivare 

prelegerea, 
expunerea, 
problematizarea, 
conversația, 
explicația 

2h 

 Produse curriculare: plan cadru de învățământ, 
programă școlară, manuale alternative, ghiduri 
curriculare, materiale suport 

prelegerea, 
expunerea, 
problematizarea, 
conversația, 
explicația 
 

2h 
 
 
 

 Proiectarea curriculară: definire, etape ale 
proiectării, caracteristici; tipuri de proiectare 

prelegerea, 
expunerea, 
problematizarea, 
conversația, 
explicația 
 
 

2h 
 
 
 
 

 Curs sinteză  Evaluarea cursului: sesiune 
deschisa de feed-back și întrebări 

prelegerea, 
expunerea, 
problematizarea, 
conversația, 
explicația 
 

4h 
 

 
Bibliografie obligatorie: 
 Bocoș, M., Jucan., D., 2008, Teoria și metodologia curriculumului. Elemente conceptuale și 
metodologice, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca  
 Ciolan, L., 2008, Învățarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar, Editura 
Polirom, Iași  
 Cucoș, C., 2006, Pedagogie, Editura Polirom, Iași  
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 Negreț-Dobridor, I., 2008, Teoria generală a curriculumului educațional, Editura Polirom, Iași, 
 
Bibliografie facultativă: 
 Potolea, D., Neacșu, I., Iucu, R., (coord), 2010, Pregătirea psihopedagogică,-manual pentru definitivat 
și gradul didacti II, Editura Polirom, Iași  
 Stanciu, M., 1999, Reforma conținuturilor învățământului, Editura Polirom, Iași  
 Ungureanu, D., 1999, Educaţie şi curriculum, Editura Eurostampa Timişoara 
 
8.2. Seminar Metode de predare Observaţii 
 Organizarea seminarului: explicarea structurii, 
analiza tematicii și bibliografiei, explicarea 
modalităților de interacțiune de-a lungul 
activităților didactice de seminar 

dezbaExercițiul 
Problematizarea 
Dezbaterea  
Munca pe grupe tere 

1h 

 Conceptul de „curriculum” şi noua viziune 
curriculară: ce este și ce nu este curriculum, 
curriculum vs instruire 

Exercițiul 
Problematizarea 
Dezbaterea  
Munca pe grupe 

1h 

 Tipuri de curriculum şi implicaţiile acestora; 
cicluri şi arii curriculare 

Exercițiul 
Problematizarea 
Dezbaterea  
Munca pe grupe 

1h 

 Documente curriculare: plan de învăţământ, 
programe şcolare, manuale alternative, ghiduri; 
analiză de documente curriculare, pentru toate 
nivelurile de învățământ, în funcție de 
specializare 

Exercițiul 
Problematizarea 
Dezbaterea  
Munca pe grupe 

1h 

 Orientări actuale în organizarea şi realizarea 
conţinuturilor învăţământului: inter, multi, 
transdisciplinaritate 

Exercițiul 
Problematizarea 
Dezbaterea  
Munca pe grupe 

2h 

 Finalităţile educaţionale; competențe, ideal 
educațional, scopuri, obiective; aplicaţii 

Exercițiul 
Problematizarea 
Dezbaterea  
Munca pe grupe 

1h 

 Disciplinele opţionale; elaborarea unei 
programe de opţional 

Exercițiul 
Problematizarea 
Dezbaterea 
Munca pe grupe 

2h 

 Proiectare curriculară: elaborare de documente 
specifice: proiectare anuală, proiectare 
semestrială/pe unități de învățare. 

Exercițiul 
Problematizarea 
Dezbaterea  
Munca pe grupe 

2h 

 Programul curricular individualizat: aplicaţii; 
diferențiere, adaptare și individualizare 
curriculară 

Exercițiul 
Problematizarea 
Dezbaterea  
Munca pe grupe 

1h 

 Seminar sinteză: analize, dezbateri, evaluarea 
activității de seminar, feedback din partea 
studenților referitor la cursul per ansamblu. 

Exercițiul 
Problematizarea 
Dezbaterea  
Munca pe grupe 

2h 

 
Bibliografie obligatorie: 
 Bocoș, M., Jucan., D., 2008, Teoria și metodologia curriculumului. Elemente conceptuale și 
metodologice, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca  
 Cerghit, I., Neacșu, I., Negreț-Dobridor, Pânișoară, I-O., (coord), 2001, Prelegeri pedagogice, Editura 
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Polirom, Iași  
 Ciolan, L., 2008, Învățarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar, Editura 
Polirom, Iași  
 Craşovan, M., 2014, cap 2.2, 2.3. 2.4. 2.5, în ILIE, M., 2014 (coord.), „Cetăţean al Uniunii Europene, 
manual de strategii didactice pentru ciclul primar bazat pe dovezi empirice”, editura Eikon, Cluj-
Napoca  
 Cucoș, C., 2006, Pedagogie, Editura Polirom, Iași  
 Gunstone, R., (edt), 2015, Encyclopedia of Science Education, Springer Reference, DOI 
10.1007/978-94-007-2150-0  
 
Bibliografie facultativă: 
 Negreț-Dobridor, I., 2008, Teoria generală a curriculumului educațional, Editura Polirom, Iași, 
 Pinar, W., 2003, International handbook of curriculum research, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 
Publishers  
 Potolea, D., Neacșu, I., Iucu, R., (coord), 2010, Pregătirea psihopedagogică,-manual pentru 
definitivat și gradul didacti II, Editura Polirom, Iași  
 Stanciu, M., 1999, Reforma conținuturilor învățământului, Editura Polirom, Iași  
 Ungureanu, D., 1999, Educaţie şi curriculum, Editura Eurostampa Timişoara  
 Wiggins, G., McTighi, J., 2011, Understanding by design. Guide to creating high quality units, 
Alexandria, Virginia USA 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţălor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul ocupaţional aferent 
programului:  
 Disciplina este astfel concepută încât să dezvolte competențe profesionale și transversale, necesare 

exercitării profesiei de cadru didactic în domeniul educațional. Teoria și metodologia curriculumului 
este o disciplină necesară absolventului de Științe ale educației, nivel licență, din mai multe puncte 
de vedere: oferă suport în proiectarea, implementarea și evaluarea diferitelor documente curriculare; 
competențele formate pot fi utilizate și în alte contexte (consiliere curriculară a cadrelor didactice); 
pregătirea practică pentru profesia didactică, modul în care ea se realizează, poate fi înțeleasă din 
dublă perspectivă: perspectiva studentului care se pregătește pentru profesia didactică, perspectiva 
cadrului didactic ce trebuie să proiecteze, implementeze și să evalueze activități de pregătire practică 
în domeniu. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs Examinarea finală           Examinare orală 50% 
- înțelegerea analitică a 
problematicilor temelor 
studiate 

-realizarea de conexiuni 
interdisciplinare 
- capacitatea de a 
argumenta ideile în mod 
logic 
 

          Evaluare sumativă  

10.5 Seminar/ 
laborator/ proiect 

Activitatea de seminar Evaluare formativă (pe tot 
parcursul semestrului 

50% 

referate, intervenţii 
regulate, proiecte 

  

 
10.6 Standard minim de performanţă 
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-Standarde minime pentru nota 5:  
- să definească conceptele fundamentale  
- să cunoască şi să poată defini termenii cheie  
-Standarde pentru nota 10:            
- grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare                                                
a limbajului de specialitate 

   
 
     
Data completării 
 
.................... 

Semnătura titularului  de curs 
 
  Prof.univ.dr. Cristea Sorin 

Semnătura titularului  de seminar/ 
laborator/ proiect 

Lect.univ.dr. Verdeş Maria-Rocselana  
 
 
 
 
 
 

                                Semnătura directorului de departament 
                                       ..................................................... 

     
 

                                                                                                                                             Semnătura decan 

                                                                                       ...................................................     
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                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 
 
1. Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Constantin Brâncuşi”, din Târgu-Jiu 
1.2 Facultatea Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 
1.3 Departamentul Litere și Științe ale Educației 
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale Educației 
1.5 Ciclul de studii1) I- Licenţă 
1.6 Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar    2020-2021 

 
2. Date despre disciplină  
 
2.1 Denumirea disciplinei              Teoria si metodologia evaluării Cod disciplină 

UCB.01.4.1.O.D.4.10 
2.2 Titularul activitãţilor de curs    Prof.univ.dr. Pânișoară Ion-Ovidiu 
2.3 Titularul activitãţilor de seminar Lect.univ.dr. Verdeş Maria-Rocselana 
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de 

evaluare 
Ex 2.7 Regimul 

disciplinei 
DD 
Obligatorie 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar 1 
3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

42 din care: 3.5 curs 
 

28 3.6 seminar 
 

14 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 21 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi  
3.7 Total ore studiu individual 83 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Numărul de credite4) 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  
4.2 de competenţe Atitudine creativă, deschidere faţă de nou, spirit exploratoriu şi motivaţie 

favorabilă investigării şi explicării fenomenelor educaţionale; 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 de desfăşurare 
a cursului 

• Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
• Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
• Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – cursul se va desfăşura online prin 
videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă platformă agreată. Se vor pune la 
dispoziţia studenţilor materiale în format electronic pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

5.2 de desfăşurare 
a seminarului/ 
laboratorului 

• Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
• Desfășurarea seminarelor cu respectarea normelor de etică universitară 
• Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – seminarul se va desfăşura online 



 
 

2

prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă platformă agreată. Se vor pune 
la dispoziţia studenţilor materiale în format electronic pentru o mai buna înţelegere a 
materiei. 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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CP2. Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar și preșcolar 
CP3. Evaluarea proceselor de învățare, a rezultatelor și a progresului înregistrat de preșcolari / școlari 
mici. 
C3.1 Identificarea şi aplicarea principiilor, rolurilor, funcţiilor şi scopurilor evaluării, precum şi a 
metodelor şi instrumentelor de evaluare potrivite cu stadiul de dezvoltare psihică, fizică, intelectuală şi 
afectivă a preşcolarilor/şcolarilor mici 
C3.2 Utilizarea unei game largi de metode şi instrumente de evaluare, înregistrare, analiză şi comunicare 
a rezultatelor evaluării, specifice învăţământului preşcolar şi primar.  
C3.3 Sesizarea dificultăţilor în adaptare/învăţare întâmpinate de preşcolari/şcolarii mici şi acordarea 
asistenţei necesare pentru depăşirea lor şi obţinerea progresului școlar  
C3.4 Utilizarea informaţiilor obţinute din evaluări pentru o autoanaliză critică a propriei activităţi şi 
identificarea unor soluţii optime pentru ameliorarea acesteia  
C3.5 Elaborarea modelelor de înregistrare a rezultatelor evaluărilor, individual şi pentru grupuri, în 
funcţie de particularităţile de vârstă ale şcolarilor mici/preşcolarilor 
CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 

C
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le

 C T 1. Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice 
explicite, specific specialistului în ştiinţe ale educaţiei  
C T 3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea formării și 
dezvoltării profesionale continue 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Însuşirea principalelor aspecte ale teoriei şi metodologia evaluării educaţionale 

7.2 Obiectivele specifice Abilitarea studenţilor în practica curentă a evaluării pe toate tipurile acesteia, oportun 
alese şi combinate  
Familiarizarea studenţilor cu problematica teoretică a evaluării educaţionale pe 
multiplele ei registre: organizaţională, pedagogică, didactică 
Asimilarea conceptelor de bază privind teoria și metodologia evaluării 
Realizarea transpunerii în practică a recomandărilor teoretice generale 
Dezvoltarea unor atitudini realiste şi optimiste privind rolul evaluării educaţionale 
Cultivarea interesului studenţilor pentru problematica actuală în domeniu. 

 
8. Conţinuturi 
8.1. Curs Metode de predare Observaţii 
1. Aspecte generale ale evaluării şcolare şi 
educaţionale 

prelegerea, expunerea, 
conversația, explicația 

2h 

2. Funcţiile, operaţiile, nivelele evaluării educaționale prelegerea, expunerea, 
problematizarea, 
conversația, explicația 

2h 

3. Strategii / tipuri de evaluare educaţională prelegerea, expunerea, 
problematizarea, 
conversația, explicația 

2h 

4. Modalităţi / metode tradiţionale de evaluare şcolară prelegerea, expunerea, 
problematizarea, 
conversația, explicația 

2h 

5. Modalităţi / metode alternative sau complementare 
de evaluare a rezultatelor învățării elevilor 

prelegerea, expunerea, 
problematizarea, 
conversația, explicația 

2h 

6. Conceptul de test, problematică generală, 
caracteristici Testele docimologice Testările 
internaţionale 

prelegerea, expunerea, 
problematizarea, 
conversația, explicația 

2h 
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7. Instrumentele de evaluare şi calităţi ale instrumentelor 
de evaluare  

prelegerea, expunerea, 
problematizarea, 
conversația, explicația 
 

2h 
 
 
 

8. Docimologia şi categorii specifice docimologiei: 
competenţe, performanţe, standarde, indicatori, 
capacităţi, descriptori de performanţă etc. 

prelegerea, expunerea, 
problematizarea, 
conversația, explicația 
 
 

2h 
 
 
 
 

9. Utilizarea categoriilor docimologice în evaluarea 
școlară 

prelegerea, expunerea, 
problematizarea, 
conversația, explicația 
 

2h 
 

10. Obiectivitate, subiectivitate şi subiectivism în 
evaluare, influenţe pozitive, influenţe negative 

prelegerea, expunerea, 
problematizarea, 
conversația, explicația 
 

2h 

11. Erori, efecte şi factori perturbatori ai evaluării 
școlare 

prelegerea, expunerea, 
problematizarea, 
conversația, explicația 
 

2h 

12. Modalităţi de reducere / diminuare a subiectivităţii 
şi subiectivismului în evaluarea școlară 

prelegerea, expunerea, 
problematizarea, 
conversația, explicația 
 

2h 

13. Evaluarea prin calificative şi evaluarea prin note prelegerea, expunerea, 
problematizarea, 
conversația, explicația 
 

2h 

14. Profesorul – agent al evaluării şcolare Deontologia 
evaluării şcolare 

prelegerea, expunerea, 
problematizarea, 
conversația, explicația 

2h 

Bibliografie obligatorie: 
1. Bersan, O. S. (2016), Teoria şi metodologia evaluării, Editura Eikon, Cluj-Napoca;  
2. Bersan, O. S., coord. (2016), Tehnici, instrumente şi metode de evaluare a rezultatelor preşcolarilor şi 
şcolarilor mici, Editura Universităţii de Vest din Timişoara  
3. Bersan, O. S., (2012). Evaluarea educaţională. Metode alternative aplicabile în ciclul gimnazial. Editura de 
Vest, Timişoara.  
4. Bersan, O., S., Surdu, E., (2008), Fenomenul educaţional – ediţia a II a; Editura Universităţii de Vest din 
Timișoara  
5. Cucoș, C-tin., (2008), Teoria și metodologia evaluării, Editura Polirom, Iași  
6. Hattie, J., (2014), Învățarea vizibilă. Ghid pentru profesori, Editura Trei, București.  
7. Manolescu, M., (2010), Teoria şi metodologia evaluării, Editura Universitară, București  
8. Manolescu, M., (2005), Evaluarea şcolară: metode, tehnici, instrumente, Editura Meteor Press, București  
9. Manolescu, M., (2015), Referențialul în evaluarea școlară, Editura Universitară, București  
10. Manolescu, M., Frunzeanu M., (2016), Perspective inovative ale evaluării în învățământul primar, Editura 
Universitară, București  
11. Potolea, D., Neacşu, I., Iucu, B. R., Pânişoară. I. O. (coord.). (2008). Pregătirea psihopedagogică. Manual 
pentru definitivat şi gradul didactic II. Iaşi. Editura Polirom. Iaşi.  
12. Radu, I. T. (2007). Evaluarea în procesul didactic. Ediţia a III a. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică.  
 
Bibliografie facultativă: 
1. Ungureanu, D. (2001a). Teroarea creionului roşu. Evaluarea educaţională. Timişoara. Editura Universităţii 

de Vest.  
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2. Ungureanu, D. (2001 b). Teoria şi practica evaluării în educaţie – note de curs. Timişoara. Editura Mirton.  
3. Ungureanu, D. şi Dumitru, I. Al. (coord.), (2005). Pedagogie şi elemente de psihologia educaţiei. Bucureşti. 

Editura Cartea universitară.  
4. Voiculescu, E. (2001). Factorii subiectivi ai evaluării şcolare. Cunoaştere şi control. Bucureşti. Editura 

Aramis.  
 

8.2. Seminar Metode de predare Observaţii 
 

I. Evaluarea școlară și evaluarea educațională 
Tradițional și modern în evaluarea școlară și cea 
educațională. 

dezbaExercițiul 
Problematizarea 
Dezbaterea  
Munca pe grupe tere 

1h 

II. Funcțiile sociale ale evaluării școlare. Rolul 
funcțiilor specifice ale evaluării școlare. Operațiile 
evaluării școlare. 

Exercițiul 
Problematizarea 
Dezbaterea  
Munca pe grupe 

1h 

III. Evaluarea inițială – avantaje și limite Evaluarea 
formativă / continuă – avantaje și limite Arătați câteva 
dezavantaje ale evaluării formative / continue. 
Evaluarea formatoare / conștientizate Evaluarea 
normativă – avantaje și limite  

Exercițiul 
Problematizarea 
Dezbaterea  
Munca pe grupe 

1h 

IV. Evaluarea scrisă a rezultatelor învățării la elevi 
(copii, tineri) versus evaluarea scrisă a învățării 
cursanţilor adulţi; Avantaje și limite ale evaluării 
scrise. Evaluarea orală – avantaje și limite; 

Exercițiul 
Problematizarea 
Dezbaterea  
Munca pe grupe 

1h 

V. Metode alternative de evaluare a performanțelor 
învățării elevilor; Metode alternative de apreciere și 
evaluare a rezultatelor învățării la preșcolari; Metode 
alternative aplicabile în ciclul primar; Metode 
tradiționale și metode alternative de evaluare a 
rezultatelor învățării la elevi – avantaje și dezavantaje. 

Exercițiul 
Problematizarea 
Dezbaterea  
Munca pe grupe 

1h 

VI. Teste de evaluare a cunoștințelor – elaborare; 
Modele de teste de evaluare a cunoștințelor Categorii 
de itemi utilizați în testele de evaluare Necesitatea, 
utilitatea și oportunitatea testărilor PISA 

Exercițiul 
Problematizarea 
Dezbaterea  
Munca pe grupe 

1h 

VII. Instrumente / probe de evaluare a rezultatelor 
învățării – calități și contexte de aplicabilitate; 

Exercițiul 
Problematizarea 
Dezbaterea 
Munca pe grupe 

1h 

VIII. Descriptori de performanță pentru o probă de 
evaluare – tipuri și rol; Importanța docimologiei; 
Categoriile docimologiei Competențele generale și 
competențele specifice; 

Exercițiul 
Problematizarea 
Dezbaterea  
Munca pe grupe 

1h 

IX. Distorsiuni și erori întâlnite în cadrul procesului 
de evaluare şcolară. Efectele factorilor perturbatori în 
evaluarea elevilor; 

Exercițiul 
Problematizarea 
Dezbaterea  
Munca pe grupe 

1h 

X. Modalități de diminuare a erorilor, efectelor și a 
influenței factorilor perturbatori în realizarea evaluării 
școlare; 

Exercițiul 
Problematizarea 
Dezbaterea  
Munca pe grupe 

1h 

XI. Evaluarea prin calificative în învățământul primar 
– avantaje și limite; Evaluarea prin calificative și 
evaluarea prin note; Scale de evaluare și apreciere 

Exercițiul 
Problematizarea 
Dezbaterea  
Munca pe grupe 

1h 

XII. Aspecte deontologice și etice ale evaluării școlare 
Modalități de motivare a elevilor pentru învățare. 

Exercițiul 
Problematizarea 
Dezbaterea  
Munca pe grupe 

1h 

Fișe de evaluare a progresului școlar al unui elev Exercițiul 2h 
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(preșcolar) Problematizarea 
Dezbaterea  
Munca pe grupe 

Bibliografie obligatorie: 
1. Bocoş, M. şi Jucan D. (2007). Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării. Repere şi 
instrumente didactice pentru formarea profesorilor. Piteşti. Editura Paralela 45.  
2. Oprea, C. L. (2009). Strategii didactice interactive. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică.  
3. Potolea, D. şi Manolescu. M. (2005). Teoria şi practica evaluării educaţionale. Ministerul educaţiei şi 
cercetării. Proiectul pentru învăţământ rural. Bucureşti. Ministerul Educaţiei şi Cercetării.  
4. Potolea, D., Neacşu, I., Iucu, B. R., Pânişoară. I. O. (coord.). (2008). Pregătirea psihopedagogică. 11 Manual 
pentru definitivat şi gradul didactic II. Iaşi. Editura Polirom. Iaşi. 
 
Bibliografie facultativă: 
1. Stoica, A. (coord.). (2001). Evaluarea curentă şi examenele. Ghid pentru profesori. Bucureşti. Editura 
ProGnosis.  
2. http://www.pisa.oecd.org  
3. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/109RO.pdf  
4. http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2014/02/PIRLS-culegere-instrumente.pdf 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare; 
utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională 
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, 
procese, proiecte asociate domeniului 
 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine definite, tipice 
domeniului în condiţii de asistenţă calificată. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs Examinarea finală           Examinare orală 50% 
- înțelegerea analitică a 
problematicilor temelor 
studiate 

-realizarea de conexiuni 
interdisciplinare 
- capacitatea de a argumenta 
ideile în mod logic 
 

        Evaluare sumativă  

10.5 Seminar/ 
laborator/ proiect 

Activitatea de seminar Evaluare formativă (pe tot 
parcursul semestrului 

50% 

referate, intervenţii regulate, 
proiecte 

  

10.6 Standard minim de performanţă 
-Standarde minime pentru nota 5:  
- să definească conceptele fundamentale  
- să cunoască şi să poată defini termenii cheie  
-Standarde pentru nota 10:            
- grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare               
a limbajului de specialitate 

   
Data completării 
.................... 

Semnătura titularului  de curs 
Prof.univ.dr. Ion-Ovidiu Pânișoară 
 

Semnătura titularului  de seminar/ laborator/ proiect 
        Lect.univ.dr. Verdeş Maria-Rocselana  
 

Semnătura directorului 
de departament...........                           

                                                                            Semnătura decan 
                                                                        ......................................... 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Constantin Brâncuşi”, din Târgu-Jiu 
1.2 Facultatea Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 
1.3 Departamentul Litere și Științe ale Educației 
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale Edcației  
1.5 Ciclul de studii1) I- Licenţă 
1.6 Programul de studii Pedagogia Învătământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar    2020-2021 

 
2. Date despre disciplină  
 
2.1 Denumirea disciplinei              Teoria şi metodologia instruirii Cod disciplină 

UCB.01.4.1.O.D.3.01 
2.2 Titularul activitãţilor de curs    Prof.univ.dr. Pânișoară Ion-Ovidiu 
2.3 Titularul activitãţilor de seminar Lect.univ.dr. Verdeş Maria-Rocselana 
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de 

evaluare 
Ex 2.7 Regimul disciplinei DD 

Obligatorie 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 27 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi  
3.7 Total ore studiu individual 69 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Numărul de credite4) 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  
4.2 de competenţe Atitudine creativă, deschidere faţă de nou, spirit exploratoriu şi motivaţie 

favorabilă investigării şi explicării fenomenelor educaţionale; 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 de desfăşurare a 
cursului 

• Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
• Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
• Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – cursul se va desfăşura 
online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă platformă 
agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format electronic pentru 
o mai buna înţelegere a materiei. 

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/ laboratorului 

• Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
• Desfășurarea seminarele cu respectarea normelor de etică universitară 
• Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – seminarul se va 
desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă 
platformă agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format 
electronic pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu – Jiu 
Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 
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6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io
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le

 
• Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și preșcolar. 
• Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar și preșcolar 
• Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a procesului de învățământ și a activităților 
de învățare / integrare socială specifice vârstei grupului țintă 
• Adaptarea şi aplicarea principiilor şi modelelor de proiectare a activităţilor educaţionale / de formare, 
diferenţiate în funcţie de grupul ţintă;  
• Aplicarea eficientă a principiilor şi strategiilor didactice/de formare în realizarea activităţilor 
educaţionale;  
• Aplicarea principiilor şi metodologiilor specifice dezvoltării profesionale şi cercetării empirice în 
identificarea și soluţionarea problemelor educaţionale;  
• Transpunerea în practică a cunoştinţelor privind etapele metodologice de realizare a activităţilor specifice 
procesului instructiv-educativ din învăţământul preşcolar şi primar și gimnazial;  
• Utilizarea cunoştinţelor de specialitate, psiho-pedagogice şi metodologice în realizarea activităţilor 
instructiv-educative din învăţământul preşcolar şi primar și gimnazial;  
• Aplicarea principiilor şi metodelor didactice specifice activităţilor/disciplinelor predate care să asigure 
progresul preşcolarilor/şcolarilor mici/preadolescenților. 
• Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

• Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice 
explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei;  
• Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor 
şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei;  
• Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere formării şi 
dezvoltării profesionale continue; 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Dezvoltarea unui set de competente necesar specialistului în Știintele 
Educației, astfel încât să fie capabil să analizeze critic, să planifice si să 
dezvolte activități de predare-învățare-evaluare diverse. 

7.2 Obiectivele specifice  Să asimileze concepte de bază privind teoria și metodologia instruirii; 
 Să explice semnificația următoarelor concepte: instruire, proces de 

învățământ, strategii didactice, stiluri didactice, feed-back;  
 Să analizeze aplicabilitatea diferitelor tipuri de strategii în situații diverse 

de instruire;  
 Să argumenteze importanța respectării principiilor și normelor didactice 

și să exemplifice modalități de respectarea a acestora în practica 
educațională curentă;  

 Să analizeze critic diferite proiecte de lecție;  
 Să argumenteze importanța feed-back-ului în activitatea didactică și să 

conceapă situații variate în care feed-backul poate fi integrat;  
 Să proiecteze lecții, respectând evenimentele instruirii corespunzătoare 

diferitelor tipuri de lecții; 
 Să dezvolte atitudini realiste şi optimiste, dar și interes pentru 

problematica actuală în domeniu. 
 
8. Conţinuturi 
8.1. Curs Metode de predare Observaţii 
Curs introductiv: prezentare generală, argumentarea 
importanței disciplinei, explicarea așteptărilor vis a vis 
de evaluare, prezentarea ideilor ancoră ale cursului. 

prelegerea, expunerea, 
conversația, explicația 

2h 

Procesul de învățământ: interpretări și analize 
structurale și funcționale; definire, caracteristici; 
abordarea sistemică a procesului de învățământ; 
procesul de învățământ ca relație între predare-
învățareevaluare; relația instruireînvățare-formare. 

prelegerea, expunerea, 
problematizarea, 
conversația, explicația 

4h 

Predarea-definire, tipuri de predare, semnificații 
actuale ale conceptului de predare 

prelegerea, expunerea, 
problematizarea, 
conversația, explicația 

4h 

Normativitatea didactică: principii și norme didactice prelegerea, expunerea, 
problematizarea, 

4h 
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conversația, explicația 
Strategii didactice: definire, caracteristici, tipuri. 
Metodele de învățământ: definire, caracteristici, 
exemplificare. 

prelegerea, expunerea, 
problematizarea, 
conversația, explicația 

4h 

Mijloace de învățământ: definire, clasificare, 
modalități de utilizare, integrare în strategiile didactice 
Formele de organizare ale instruirii: frontal, pe grupe 
individual 

prelegerea, expunerea, 
problematizarea, 
conversația, explicația 

2h 

Lecția-formă de bază a organizării procesului de 
învățământ: definire, caracteristici, tipuri, 
procesualitatea lecției; proiectarea lecției 

prelegerea, expunerea, 
problematizarea, 
conversația, explicația 
 

4h 
 
 
 

Feed-backul și rolul acestuia în eficientizarea învățării: 
definire, tipuri, modalități de integrare în diferite tipuri 
de lecții 

prelegerea, expunerea, 
problematizarea, 
conversația, explicația 
 
 

2h 
 
 
 
 

• Curs sinteză  
• Evaluarea cursului: sesiune deschisa de feed-back și 
întrebări. 

prelegerea, expunerea, 
problematizarea, 
conversația, explicația 
 

2h 
 

Bibliografie obligatorie: 
Bocoș, M. D., 2013, Instruirea interactivă. Repere axiologice și metodologice, Editura Polirom, Iași  
• Cerghit, I., 2002, Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri și strategii, Editura 
Aramis, București • Brookhart, S., M., 2017, How to give effective feed-back to your students, Alexandra, 
Virginia: ASCD  
• Cucoș, C., 2006, Pedagogie, Editura Polirom, Iași  
• Frumos, F., 2008, Didactica. Fundamente și dezvoltări cognitiviste, Editura Polirom, Iași  
• Hattie, J., 2012, Învățarea vizibilă. Ghid pentru profesori, Editura Trei București  
• Ionescu, M., 2000, Demersuri creative în predare și învățare, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca  
• Jay, K., Johnson, K.L., 2000, Capturing complexity: a typology of reflective practice for teacher education, in 
Teaching and Teacher Education, vol 18, 2000, pp 73-85  
 
Bibliografie facultativă: 
• Lorivee, B., 2000, Transforming teaching practice: becoming the critically reflective teacher, Reflective 
practice, 1 (3), 293-307  
• Marzano, R.J., 2015, Arta și știința predării. Un cadru cuprinzător pentru o instruire eficientă, Editura Trei, 
București  
• Potolea, D., Neacșu, I., Iucu, R., (coord), 2010, Pregătirea psihopedagogică-manual pentru definitivat și gradul 
didacti II, Editura Polirom, Iași  
• Poulos, A., Mahony, M.J., 2008, Effectiveness of feed-back: the students perspective. Assessment and 
Evaluation in Higher Education, 33(2), p.143-154 
 
8.2. Seminar Metode de predare Observaţii 
Organizarea seminarului: dezbatere 2h 
Procesul de învăţământcaracterizare generală dezbatere 4h 
Predarea, învăţarea, evaluarea- activităţi de bază ale 
procesului de învăţământ 

dezbatere 4h 

Normativitatea activităţii didactice dezbatere 4h 
Obiectivele procesului de învăţământ dezbatere 2h 
Metodologia didactică dezbatere  2h 
Moduri şi forme de organizare a procesului de 
învăţământ 

dezbatere 4h 

Relaţionare didactică şi comunicare didactică dezbatere 4h 
Seminar sinteză dezbatere 2h 
Bibliografie obligatorie: 
• Bocoș, M. D., 2013, Instruirea interactivă. Repere axiologice și metodologice, Editura Polirom, Iași  
• Bocoş, M., Jucan, D., Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării. Repere şi instrumente 
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didactice pentru formarea profesorilor, Editura Paralela 45, Piteşti  
• Cucoş, C., 2014, Pedagogie.Ediţia a III-a, Editura Polirom, Iaşi  
• Ionescu, R., Radu, I., 2004, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj Napoca  
• Kincs, V., 2011, Metode şi procedee didactice aplicate în procesul de învăţare la şcolarul mic, Editura 
Rovimed, Bacău  
• Masari, G, Seghedin E.,2012, Teoria si practica instruirii si a evaluării, Editura Performantica  
 
Bibliografie facultativă: 
• Mogonea,F.,2013, Teoria si metodologia instruirii. Teoria si metodologia evaluarii. Editura Universitaria, 
Craiova  
• Negreţ-Dobridor, I., Pânişoară, O., 2005, Ştiinţa învăţării de la teorie la practică, Editura Polirom, Iaşi  
• Potolea, D., Neacșu, I., Iucu, R., (coord), 2010, Pregătirea psihopedagogică-manual pentru definitivat și gradul 
didacti II, Editura Polirom, Iași 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 Disciplina este astfel concepută încât să dezvolte competențe profesionale și transversale, necesare exercitării 
profesiei de cadru didactic în domeniul educațional. Teoria și metodologia instruirii este o disciplină necesară 
absolventului de Științe ale educației, nivel licență, din mai multe puncte de vedere: oferă suport în proiectarea, 
implementarea și evaluarea lecțiilor; competențele formate pot fi utilizate și în alte contexte (consiliere 
curriculară a cadrelor didactice); pregătirea practică pentru profesia didactică, modul în care ea se realizează, 
poate fi înțeleasă din dublă perspectivă: perspectiva studentului care se pregătește pentru profesia didactică, 
perspectiva cadrului didactic ce trebuie să proiecteze, implementeze și să evalueze activități de pregătire practică 
în domeniu. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs Examinarea finală           Examinare orală 50% 
- înțelegerea analitică a 
problematicilor temelor 
studiate 

-realizarea de conexiuni 
interdisciplinare 
- capacitatea de a argumenta 
ideile în mod logic 
 

       Evaluare sumativă  

10.5 Seminar/ 
laborator/ proiect 

Activitatea de seminar Evaluare formativă (pe tot 
parcursul semestrului 

50% 

referate, intervenţii regulate, 
proiecte 

  

10.6 Standard minim de performanţă 
-Standarde minime pentru nota 5:  
- să definească conceptele fundamentale  
- să cunoască şi să poată defini termenii cheie  
-Standarde pentru nota 10:            
- grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare                                                              
a limbajului de specialitate 

   
Data completării 
.................... 

Semnătura titularului  de curs 
Prof.univ.dr. Ion-Ovidiu Pânișoară 
 

Semnătura titularului  de seminar/ laborator/ proiect 
           Lect.univ.dr. Verdeş Maria-Rocselana  
 

Semnătura directorului 
de departament...........                           

                                                                            Semnătura decan 
                                                                        ......................................... 

                                                                           
 



                             
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Tehnologii de informare și comunicare 
2.2. Titularul activităţilor de curs - 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect. univ dr. Chiriac Novac-Claudiu 
2.4. Anul de studii III 2.5. Semestrul  I 
2.6. Codul disciplinei UCB 01.4.1.O.S.5.06 2.7. Număr de credite 3 
2.8. Tipul de evaluare C 2.9. Regimul disciplinei DS 

Obligatoriu 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2. curs - 3.3. seminar/laborator 2 
3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

28 din care: 3.5. curs - 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri  20 
Tutoriat   
Examinări 2 
Alte activităţi  
3.7. Total ore studiu individual 47 
3.8. Total ore pe semestru 75 
 

 
          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 

5.2. de desfășurare a 
seminarului 

 Calculatoare conectate la Internet; 
 Existența unui proiector video, laptop 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – seminarul se va 

desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă 
platformă agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format 
electronic pentru o mai buna înţelegere a materiei 

 

1. Date despre program 
 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2. Facultatea Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3. Departamentul Litere și Științe ale Educației  
1.4. Domeniul de studii  Ştiinţe ale Educației 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum  Nu este cazul 
4.2. de competenţe Nu este cazul 



 
 
6. Competențe specifice acumulate 
 

C
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e 

 
P

ro
fe
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CP2. Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar și preșcolar 
CP3. Evaluarea proceselor de învățare, a rezultatelor și a progresului înregistrat de preșcolari / școlari mici. 
CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 
  

C
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le

 CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea formării și 
dezvoltării profesionale continue 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Însușirea unor noțiuni legate de managementul informațiilor (receptarea, 
transmiterea, prelucrarea, stocarea informațiilor în documente de profil) 
 
 
 

7.2. Obiectivele specifice  Familiarizarea studenților cu noțiunea de prelucrare a informației 
 Insusirea instrumentelor din Microsoft Word pentru realizarea unui 

document profesional 
 Insusirea instrumentelor din Microsoft Excel pentru introducerea si 

validarea datelor, structurarea datelor, realizarea diagramelor.  
 Insusirea instrumentelor din Microsoft PowerPoint pentru realizarea unei 

prezentari dinamice. 
 Insusirea instrumentelor din Microsoft Publisher pentru realizarea unor 

materiale de prezentare 
 Familiarizarea cu utilizarea platformelor de e-learning 

 
 

 

  8. Conţinuturi 

8.2. Seminar  Metode de predare Obs. 

Sisteme de operare                                                    Exercițiul 
Explicația 
Observația 
Modelarea 

2 h 

Utilizarea motoarelor de căutare                                   Exercițiul 
Explicația 
Observația 
Modelarea 

2 h 

Elemente de formatare simplă și avansată a unui document Microsoft Word                                            Exercițiul 
Explicația 
Observația 
Modelarea 

4 h 

Utilitarul Microsoft Excel (prezentarea interfetei, introducerea, validarea si Exercițiul 
Explicația 

4 h 



formatarea datelor, lucrul cu formule si functii, sortarea si filtrarea datelor, 
diagrame) 

Observația 
Modelarea 

Utilitarul PowerPoint (prezentarea interfeței, lucrul cu slide-uri, layouts, 
themes si master, efecte de animație si tranziție)                

Exercițiul 
Explicația 
Observația 
Modelarea 

4 h 

Designul publicatiilor cu Microsoft Publisher (prezentarea aplicatiei, lucrul 
cu text, grafice, tabele, efecte de animatie)                                                        

Exercițiul 
Explicația 
Observația 
Modelarea 

2 h 

Utilizarea aplicațiilor google (google docs, google forms, google scholar, 
google academic) 

Exercițiul 
Explicația 
Observația 
Modelarea 

5 h 

Utilizarea platformelor e-learning Exercițiul 
Explicația 
Observația 
Modelarea 

5 h 

Bibliografie obligatorie: 
1. ***,  Office 2013, Ed. 3D Media Communications .(2014). 
2. *** https://support.microsoft.com/ro-ro/office 

 
 
9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Conținutul disciplinei răspunde ariilor tematice din domeniu abordate pe plan național și 
internațional la acest nivel de studii, constituind premise pentru dezvoltarea competențelor profesionale și 
transversale ale studenților 

 

10. Evaluare 

Tip 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs 

    
 
 
 
 

10.5. 
Seminar 

Activitate seminarii  Evaluare formativă (pe tot parcursul 
semestrului) (Evaluare portofoliu) 
 

Evaluare finală (proba practică) 

60 % 
 
 

40% 

Realizarea temelor propuse 

Dobândirea abilităţii de rezolvare a cazurilor 
practice 

10.6. Standard minim de performanţă 
-Standarde minime pentru nota 5:  

 Realizarea a cel puțin 50% a temelor propuse pe parcursul semestrului 
 Rezolvarea parțială a subiectului propus la proba practică; 

-Standarde pentru nota 10:    
 Realizarea tuturor temelor propuse pe parcursul semestrului 
 Rezolvarea corectă a subiectului propus la proba practică; 

 
 
 Semnătura titularului de curs:                                                                     Semnătura titularului de seminar:   



 
 

                     

Data avizării în department,                                                                            Director de department,  
 
 
 
 

   Semnătură Decan,  
 



4.1 de curriculum Nu este cazul 
4.2 de competenţe Nu este cazul 

 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu 
 

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 
 
 
 
 

FIŞA  DISCIPLINEI 
 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2 Facultatea Facultatea   de       Ştiinţe   ale   Educației,   Drept   și 

Administrație Publică 
1.3 Departamentul de Stiinte ale Educatiei si Litere 
1.4 Domeniul de studii Științe ale educației 
1.5 Ciclul de studii Licența 
1.6 Programul de studii/Specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

 
2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Limba română                                                           Cod disciplină: 
                                                                              UCB.01.4.1.OS.1.04 
 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Dudau Ana-Maria 
2.3 Titularul activităţilor de Asist. drd. Giurea Iulia 
seminar /laborator/proiect 
2.4 Anul de   I 2.5 Semestrul   I 2.6 Tipul de C 2.7 Regimul disciplinei DS 

Obligatoriu  studiu   evaluare 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 

curs 
1 3.3 

seminar/laborator/proiect 
1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 
curs 

14 3.6 
seminar/laborator/proiect 

14 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 
Tutoriat  

Examinări 2 
Alte activităţi................................... - 
3.7 Total ore studiu individual 22  

3.9 Total ore pe semestru 50 
3.10 Numărul de credite 2 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector;
Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – cursul se va desfăşura 
online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă platformă 
agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format electronic 
pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector;
Desfășurarea seminarelor cu respectarea normelor de etică universitară; 
Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – seminarul se va 
desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă 
platformă agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format 
electronic pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

 



 
 

6. Competenţele specifice acumulate 
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 CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și preșcolar
CP4. Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a procesului de învățământ și a 
activităților de învățare / integrare socială specifice vârstei grupului țintă 
CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 
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le

 

 
CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 
CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice desfășurării 
proiectelor și a programelor din domeniul științelor educației                                   
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea formării 
și dezvoltării profesionale continue. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1 Obiectivul Conştientizarea existenţei universaliilor limbii, cunoaşterea 
general al  componentelor unui sistem lingvistic, conştientizarea modului cum un 
disciplinei  

 
 
 
 
 

sistem lingvistic este pus în uz, cunoaşterea funcţiilor limbajului, însuşirea unor 
teorii fundamentale ale limbii, aplicarea unor metode consacrate în cercetarea 
lingvistică, familiarizarea cu principalele direcţii de dezvoltare a lingvisticii;  
Conştientizarea necesităţii de a scrie corect, în conformitate cu normele 
ortografice în vigoare; cunoaşterea principiilor şi regulilor ortografice; 
cunoaşterea regulilor de punctuaţie; cunoaşterea regulilor de ortoepie; 

7.2 Obiectivele Înţelegerea şi cunoaşterea noţiunilor de bază din fonetică, lexicologie şi 
specifice  

 

 

sintaxă a limbii studiate; 
Înţelegerea relaţiilor semantice între cuvinte; 
Folosirea adecvată a terminologiei de bază şi identificarea în texte a 
conceptelor studiate precum şi explicarea acestora; 
Selectarea termenilor adecvaţi în exprimare, în funcţie de registru şi scop 
comunicaţional; 

 

8. Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de Observaţii 
predare 

1.Lexicologia. expunerea  

 
 
2h 

Definiţia conceptului; sistematică; 
Unităţi lexicologice ; conversaţia; 

 problematizarea. 
2.Cuvântul . expunerea  

 
 
 
 
2h 

; sens de bază şi sensuri secundare ; sistematică; 
Cuvinte monosemantice şi polisemantice ;sensuri figurate ; conversaţia; 
Structura lexico- semantică ; 
sinonimie ; polisemie ; antonimie ; omonimie ; 

problematizarea. 

3.Structura vocabularului ; Fondul lexical principal . expunerea  
sistematică;  



 

Arhaisme ; Neologisme ; Regionalisme. Cuvinte argotice. conversaţia; 2h 
Elemente  de jargon ; studiu de caz. 
4.Mijloacele de îmbogăţire a vocabularului . expunerea  

 
 
 

2h 

Derivarea ( progresivă sau afixală şi regresivă). Compunerea. sistematică; 
Formaţiile analitice. Transpoziţia lexico-gramaticală. conversaţia; 
Împrumuturile. Calcul lingvistic ; braistorming. 
5. Morfologia limbii române ( Substantivul ; Adjectivul ; expunerea  

 
 
 

2h 

Pronumele ; Numeralul ; Verbul ;Adverbul ; Propoziția ; sistematică; 
Conjuncția. conversaţia; 

 braistorming. 
6. Sintaxa limbii române expunerea  

 
 
 

2h 

sistematică; 
conversaţia; 
braistorming. 

7.Unităţi suprasegmentale. expunerea  

 
 
2h 

Accentul intensiv şi tonic. Pauzele. Cadenţa. Intonaţia. Registrele sistematică; 
intonaţionale. conversaţia; 

 problematizarea. 
 
 
 

  

8.2 Seminar Metode de Observaţii 
predare 

   
 
 
 

2h 

Definiţia conceptului; sistematică; 
Unităţi lexicologice ; conversaţia; 

 problematizarea. 
2.Cuvântul . expunerea  

 
 
 
 

2h 

; sens de bază şi sensuri secundare ; sistematică; 
Cuvinte monosemantice şi polisemantice ;sensuri figurate ; conversaţia; 
Structura lexico- semantică ; 
sinonimie ; polisemie ; antonimie ; omonimie ; 

problematizarea. 

3.Structura vocabularului ; Fondul lexical principal . expunerea  

 
 

2h 
Arhaisme ; Neologisme ; Regionalisme. Cuvinte argotice. sistematică; 

Elemente  de jargon ; conversaţia; 
 studiu de caz. 
4.Mijloacele de îmbogăţire a vocabularului . expunerea  

 
 
 

2h 

Derivarea ( progresivă sau afixală şi regresivă). Compunerea. sistematică; 
Formaţiile analitice. Transpoziţia lexico-gramaticală. conversaţia; 
Împrumuturile. Calcul lingvistic ; braistorming. 

5. Morfologia limbii române ( Substantivul ;Adjectivul ; expunerea  
 
 
 

2h 

Pronumele ; Numeralul ; Verbul ;Adverbul ;Propoziția ; sistematică; 
Conjuncția. conversaţia; 

 braistorming. 
6. Sintaxa limbii române expunerea  

 
 
 

2h 

sistematică; 
conversaţia; 
braistorming. 

7.Unităţi suprasegmentale. expunerea  

 
 

2h 
Accentul intensiv şi tonic. Pauzele. Cadenţa. Intonaţia. Registrele sistematică; 
intonaţionale. conversaţia; 

 problematizarea. 



 

Bibliografie obligatorie 
Ana-Maria Dudău, Studii de istoria limbii române, Editura Academica Brâncuşi ,Tg-Jiu,2011, ISBN 978-973- 
144-441-3, 203 pag. 
Ana-Maria Dudău, Morfologia limbii române, Ed. Academica Brâncusi,Târgu-Jiu, 2016, ISBN 
978-973-144-805-3, 210 pag. 
M. Andrei et alţii, Limba română. Lexicologie, EDP, Buc.,1983 
Iordan, Vl.Robu, Limba română contemporană, Buc.,1978 
Th.Hristea, Sinteze de limba română, Ed.Albatros, Buc. 1984 
V. Şerban, Vocabularul românesc contemporan, Timişoara, Ed. Facla, 1978 
Fulvia Ciobanu,  Firuţa Hasan, Formarea cuvintelor în limba română. Vol.I.  Compunerea. Ed. 
Academiei, 1970 
Coteanu, Stilistica funcţională a limbii române, Ed. Academiei, 1973. 
P. Zugun, Cuvântul. Studiu gramatical, EŞE, Buc. 1970 
Al. Rosetti, Introducere în fonetică, Buc.,1967 
Emanuel Vasiliu, Fonologia limbii române, Buc. 1965 
S. Beldescu, Ortografia actuală a limbii române, EŞE, Buc. 1984 
Sergiu Drincu, Semnele ortografice şi de punctuaţie în limba română. Norme şi exerciţii, EŞE, 
Buc.1983 
Al. Graur, Mic tratat de ortografie, EŞ, Buc. 1974 
Flora Şuteu, Influenţa ortografiei asupra pronunţării literare româneşti, Ed. Academiei, Buc., 1976 

 
Bibliografie facultativa 
Sextil Puşcariu, Limba română. Vol.II, Buc., 1959 
E. Coşeriu, Teoria del lenguaje y lingiiistica general, Madrid 
Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, 1967 
 
 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptãrile reprezentanţilor comunitãţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 

 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din 
străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut 
loc întâlniri atât cu reprezentaţi ai mediului de afaceri, cât şi cu profesori de informatică din 
învăţământul preuniversitar gorjean. 

 

 
 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs  
-     Examen scris 

 
 
 
 

Evaluare sumativă  

 
 
 
 
30% 

2 examinatori interni 
corectitudinea  cunoştinţelor 

- coerenţa logică 
- gradul de asimilare a 
limbajului de specialitate 
-         Prezenţă curs  

Evaluare formativă 
 
20% criterii ce vizează aspectele 

atitudinale: rigurozitatea, 



 

 interesul pentru studiu 
individual 

  

10.5 Seminar /  
-Elaborarea unui studiu lingvistic 
- 2 teste pe parcursul semestrului   
 - Întocmire referat capacitatea de
a opera cu cunoştinţele asimilate 
- capacitatea de aplicare în 
practică 

 
 
Evaluare sumativă 
Evaluare formativă  
 
 

 
 
50% 

10.6 Standard minim de performanţă 
-Standarde minime pentru nota 5: 
Standard minim de performanţă: Înţelegerea noţiunilor de bază şi cunoaşterea modului de aplicare a 
lor dovedite prin rezolvarea unei probleme simple 
-Standarde pentru nota 10:            
• Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare                                                              
a limbajului de specialitate 

 
     

 

 
 
 
 

Semnătura titularului de curs: 
  
  
  
 
 

Semnătura titularului de seminar: 
 

 
 
 
 

Data avizării în department,                                                                   Director de department, 
 

 

 

 

Semnătură Decan, 
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                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 
1.2 Facultatea Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 
1.3 Departamentul Litere și Științe ale Educației,  
1.4 Domeniul de studii Ştiinţele educaţiei 
1.5 Ciclul de studii1) Licență 
1.6 Programul de studii/ Calificarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 

 
2. Date despre disciplină  

2.1 Denumirea disciplinei Didactica activităților extracurriculare                                       UCB.01.4.1.A.S.5.13 
 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Todoruț  Amalia Venera 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof.univ.dr. Todoruț  Amalia Venera 
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul V 2.6 Tipul de 

evaluare 
C 2.7 Regimul 

disciplinei 
Conţinut2) DS 

Obligativitate3) DA 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/ laborator/ proiect 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi..................................... - 
3.7 Total ore studiu individual 44 

3.8 Total ore pe semestru 100 
3.9 Numărul de credite4) 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   
4.2 de competenţe   

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Existența unui proiector video, laptop; flipchart 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – cursul se va desfăşura online 

prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă platformă agreată. Se vor 
pune la dispoziţia studenţilor materiale în format electronic pentru o mai buna 
înţelegere a materiei. 

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/ laboratorului 

 Existența unui proiector video, laptop; flipchart 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – seminarul se va desfăşura 

online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă platformă agreată. 
Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format electronic pentru o mai buna 
înţelegere a materiei. 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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 C2 Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi preşcolar 
 C4 Abordarea managerială a grupului de preşcolari / şcolari mici, a procesului de învăţământ şi a 

activităţilor de învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului ţintă ; 
 C6 Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră  ; 
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 CT1 Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice 
explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei;  

 CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării 
proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei;  

 CT3 Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere formării şi 
dezvoltării profesionale continue, 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Dezvoltarea competenţelor specifice proiectării, implementării, 
monitorizării, evaluării şi optimizării activităților extracuriculare 

7.2 Obiectivele specifice  să înţeleagă conceptele, teoriile şi principiile fundamentale specifice  
didacticii activității extracurriculare 

 să proiecteze activităţi extracurriculare; 
 să evalueze eficienţa procesului de învăţare în activităţile 

extracurriculare;  
  să organizeze o activitate extracurriculară şi să desfăşoare activitatea 

didactică într-un mod care stimulează creativitatea, gândirea critică şi 
învăţarea formativă proprie şi a elevilor 

 să dezvolte atitudini realiste şi optimiste privind importanța activităților 
extracurriculare 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Nr.ore/ 
Observaţii 

I . Activități extracurriculare                                                                    
1.1 Concept; 
1.2 Rol și necesitate; 
 

Expunerea sistematică; 
Conversația euristică; 
Problematizarea; 
Învățarea prin 
descoperire; 
Studiu de caz; 
 

2h 

 II. Caracteristicile dominante ale activităților 
extracurriculare 

2.1Caracterul opțional: 
2.2  Caracterul social; 
2.3Caracterul flexibil și dinamic; 
2.4Caracterul formativ autentic; 
2.5 Caracterul transdisciplinar; 
 

Expunerea sistematică; 
Conversația euristică; 
Problematizarea; 
Învățarea prin 
descoperire; 
Studiu de caz; 
 

4h 

III. Funcțiile activităților extracurriculare 
 
3.1 Funcția de loisir; 
3.2 Funcția social- integrativă; 
3.3Funcția formativă; 
3.4 Funcția vocațională; 
3.5 Funcția recuperatorie. 

Expunerea sistematică; 
Conversația euristică; 
Metoda observației; 
Problematizarea; 
Învățarea prin 
descoperire; 
Studiu de caz; 
Metoda simulării 

4h 

IV. Proiectarea și implementarea activităților 
extracurriculare 
4.1.Factorii care pot influența eficiența organizării 
activităților extracurriculare; 
4.2 Etapele procesului de proiectare; 
 

 

Expunerea sistematică; 
Conversația euristică; 
Metoda observației; 
Problematizarea; 
Învățarea prin 
descoperire; 
Studiu de caz; 
Metoda simulării 

4h 
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V Rolul și responsabilitățile profesorului în 
managementul activităților extracurriculare              
5.1 Rolul de proiectant și organizator al activităților 
extracurriculare; 
5.2 Rolul de coordinator și monitor al activităților 
extracurriculare; 
5.3. Rolul de evaluator a eficienței activităților 
extracurriculare 
 

Expunerea sistematică; 
Conversația euristică; 
Metoda observației; 
Problematizarea; 
Învățarea prin 
descoperire; 
Studiu de caz; 
Metoda simulării 

4h 

VI. Tipuri de activități extracurriculare 
6.1 Serbările; 
6.2 Vizita; 
6.3 Excursia; 
6.4 Vizionările și spectacolele; 
 

Expunerea sistematică; 
Conversația euristică; 
Metoda observației; 
Problematizarea; 
Învățarea prin 
descoperire; 
Studiu de caz; 
Metoda simulării 

4h 

VII    Finalitățile activităților extracurriculare               
7.1 Caracteristici; 
7.2 Impactul activităților extracurriculare 
 
 
 

Expunerea sistematică; 
Conversația euristică; 
Metoda observației; 
Problematizarea; 
Învățarea prin 
descoperire; 
Studiu de caz; 
Metoda simulării 

4h 

VIII Valorificarea și evaluarea activităţilor 

extracurriculare.  
Asigurarea transferului bidirecțional al achizițiilor 
dobândite în sistemele formal și informal 

Expunerea sistematică; 
Conversația euristică; 
Problematizarea; 
Învățarea prin 
descoperire; 
Studiu de caz; 
 

2h 

Bibliografie  obligatorie  

1. Gherguț , A., Management general și strategic în educație, Editura Polirom, București, 2007 
2. Răduț-Taciu,R., Bocoș,M.,D., Chiș,O.,(coord.) Tratat de management educational pentru învățămțntul primar și 

preșcolar. Editura Paralelea45,2015; 
 

Bibliografia recomandată   

1. Gorun, A.,Educația Încotro? Modele de administrare a sistemului educațional; Editura Academica 
Brâncuși, Târgu-Jiu, 2010 

2. Iosifescu S.,coord. Management instituțional, Editura Polirom, Iaşi, 2003 
3. Jinga, I., Managementul invățământului, Editura ASE, 2003 
4. Mihăescu, M.: Managementul clasei - Pentru o experienţă de succes, Editura Gimnasium, 2003 
5. Nicolescu, O., Verboncu,I., Fundamentele managementului organizației - Editura Universitară, 

Bucureşti, 2008. 
6. Nicolescu, O.,Nicolescu,C., Organizația și managementul bazat pe cunoștințe, -Editura Pro 

Universitaria, București, 2011. 
7. Nicolescu, O.,(Coordonator), Managerii și managementul resurselor umane, Editura Economică, 

București, 2004. 
8. Olsen, J. şi Nielsen, T.: Metode şi strategii pentru managementul clasei, Didactica Publishing House, 

2009 
9. Pânișoară, O.: Profesorul de succes, Editura Polirom, 2009 
10. Petty, G.: Profesorul azi , Editura Atelier Didactic, 2007 
11. Rădulescu, E., Tîrcă, A.: Şcoala şi comunitatea, Centrul Educaţia 2000+, Editura Humanitas, 2002 
12. Țîrca A. (coord.), Management educațional, seria Module pentru dezvoltarea profesională a cadrelor 

didactice elaborată în cadrul proiectului Inovaţie şi performanţă în dezvoltarea profesională a cadrelor 
didactice din mediul urban,București, 2011 

13. Vlăsceanu, M.: Organizaţii şi comportament organizaţional, Editura Polirom, Iaşi, 2003 
14. .xxx      Revista- „Calitatea –acces la succes”, anul 111, nr7-8, 2018 ,2020 
15.  Xxx,       Revista Economie, Seria Management, vol.XIV,  Issue1, ,2019,2020 
16. http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/cornescu/cap4.htm, accesat septembrie 2020 
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http://www.managementstudyguide.com/human-resource-management.htm, accesat 2018 
 
8.2 Seminar/ laborator/ proiect 

 
Metode de predare-
învăţare 

 
Nr.ore/ 
Observaţii 

1. Importanța activităților extracurriculare; Studiul de caz; 
Metoda jocurilor; 
Exercițiul; 
Analiză text 

2h 

2. Caracteristicile dominante ale activităților 
extracurriculare- studio de caz 

Studiul de caz; 
Metoda jocurilor; 
Exercițiul; 
Analiză text 

4h 

3. Funcțiile activităților extracurriculare- 
caracterizare;                                          

Studiul de caz; 
Metoda jocurilor; 
Exercițiul; 
Analiză text 

4h 

4. Elaborare  proiect de activitate extracurriculară; Studiul de caz; 
Metoda jocurilor; 
Exercițiul, 
Analiză text 

4h 

5. Rolul și responsabilitățile profesorului în 
managementul activităților extracurriculare- jocul 
de rol;                                        

                                                                                      
 

Studiul de caz; 
Analiză text Metoda 
jocurilor; Exercițiul 

4h 

6.Caracterizarea activităților extracurriculare;        
                                                                                                                 

Studiul de caz; 
Metoda jocurilor; 
Exercițiul 
Analiză text 

4h 

7. Rolul și responsabilitățile profesorului în 
managementul activităților extracurriculare- joc de 
rol 

Studiul de caz; 
Metoda jocurilor; 
Exercițiul 

4h 

8.  Rolul și responsabilitățile profesorului în 
managementul activităților extracurriculare   .                          

Studiul de caz; 
Metoda jocurilor; 
Exercițiul 
Analiză text 

2h 

Bibliografie  obligatorie  

1. Gherguț , A., Management general și strategic în educație, Editura Polirom, București, 2007 
2. Răduț-Taciu,R., Bocoș,M.,D., Chiș,O.,(coord.) Tratat de management educational pentru învățămțntul primar 

și preșcolar. Editura Paralelea45,2015; 
 
Bibliografia recomandată   

3. Gorun, A.,Educația Încotro? Modele de administrare a sistemului educațional; Editura Academica 
Brâncuși, Târgu-Jiu, 2010 

4. Iosifescu S.,coord. Management instituțional, Editura Polirom, Iaşi, 2003 
5. Jinga, I., Managementul invățământului, Editura ASE, 2003 
6. Mihăescu, M.: Managementul clasei - Pentru o experienţă de succes, Editura Gimnasium, 2003 
7. Nicolescu, O., Verboncu,I., Fundamentele managementului organizației - Editura Universitară, 

Bucureşti, 2008. 
8. Nicolescu, O.,Nicolescu,C., Organizația și managementul bazat pe cunoștințe, -Editura Pro 

Universitaria, București, 2011. 
9. Nicolescu, O.,(Coordonator), Managerii și managementul resurselor umane, Editura Economică, 

București, 2004. 
10. Olsen, J. şi Nielsen, T.: Metode şi strategii pentru managementul clasei, Didactica Publishing 

House, 2009 
11. Pânișoară, O.: Profesorul de succes, Editura Polirom, 2009 
12. Petty, G.: Profesorul azi , Editura Atelier Didactic, 2007 
13. Rădulescu, E., Tîrcă, A.: Şcoala şi comunitatea, Centrul Educaţia 2000+, Editura Humanitas, 2002 
14. Țîrca A. (coord.), Management educațional, seria Module pentru dezvoltarea profesională a 

cadrelor didactice elaborată în cadrul proiectului Inovaţie şi performanţă în dezvoltarea 
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profesională a cadrelor didactice din mediul urban,București, 2011 
15. Vlăsceanu, M.: Organizaţii şi comportament organizaţional, Editura Polirom, Iaşi, 2003 
16. .xxx      Revista- „Calitatea – acces la succes”, anul 111, nr7-8,2018, 2020 
17.  Xxx,       Revista Economie, Seria Management, vol.XIV,  Issue1, ,2019,2020 
18. http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/cornescu/cap4.htm, accesat septembrie 2020 

  19 http://www.managementstudyguide.com/human-resource-management.htm,accesat septembrie 2020 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Dezvoltarea capacității de a cunoaște și înțelege conceptele și principiile fundamentale specifice 
managementului activităților extracurriculare; 

 Dezvoltarea capacității  de a determina importanța activităților extracurriculare; 
 Derularea unui proces de proiectare și organizare a activităților extracurriculare; 
 Formarea unui comportament responsabil  privind derularea activităților extracurriculare 
 Dezvoltarea capacității de a lucra și comunica eficient într-o echipă; 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs Examen oral- 
Utilizarea corectă a conceptelor 
studiate 
Capacitatea de a aplica practic în 
rezolvareade probleme 
pedagogice cunoștințele insușite 
Capacitatea de a-și argumenta 
logic ideile 
Coerență și originalitate în 
exprimare 
Cerințe pentru nota 5 
-înțelegerea conceptelor de 
bază  specifice activităților 
extracurriculare 
 

Examen oral - 
 
Evaluare sumativă  

50% 

10.5 Seminar/ 
laborator/ proiect 

Activitate seminarii (include 
prezența) 
Evaluare portofoliu 
Evidenţierea notelor 
definitorii ale conceptelor 
studiate; capacitatea  de 
identificare şi exemplificare a 
acestora  
Parcurgerea bibliografiei 
obligatorii şi a celei opţional 

Evaluare  pe parcurs 
 

50% 

10.6 Standard  minim de performanţă 
Cerințe pentru nota 5 
-înțelegerea conceptelor de bază  specifice activităților extracurriculare 
 Întocmirea unui proiect de activitate extracurriculare; 
 Portofoliu cu toate documentele cerute 

  
Data completării 
 
.................... 

Semnătura titularului  de curs 
Prof.univ.dr.Todoruț Amalia Venera 
amalia_venera@yahoo.com 
 
 

Semnătura titularului  de seminar/ 
laborator/ proiect 
Prof.univ.dr.Todoruț Amalia Venera 
 

 
Semnătura directorului de departament 
                                   
..................................................... 

 
                                           Semnătură Decan 
        
                       ........................... 
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                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 
1.2 Facultatea Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 
1.3 Departamentul Litere și Științe ale Educației,  
1.4 Domeniul de studii Ştiinţele educaţiei 
1.5 Ciclul de studii1) Licență 
1.6 Programul de studii/ Calificarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 

 
2. Date despre disciplină  

2.1 Denumirea disciplinei Inteligență emoțională                                                                   Cod UCB.01.4.1 LC.3.19 
 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Todoruț  Amalia Venera 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof.univ.dr. Todoruț  Amalia Venera 
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul III 2.6 Tipul de 

evaluare 
C 2.7 Regimul 

disciplinei 
Conţinut2) DC 

Obligativitate3) DF 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/ laborator/ proiect 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/ laborator/ proiect 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
Tutoriat  
Examinări 3 
Alte activităţi..................................... - 
3.7 Total ore studiu individual 33 

3.8 Total ore pe semestru 75 
3.9 Numărul de credite4) 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Psihologie 
4.2 de competenţe  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Amfiteatru cu 100 de locuri . Desfășurarea cursului conform orarului 
 Existența unui proiector video, laptop; flipchart 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – cursul se va desfăşura online 

prin videoconferinţă, folosind platforma Zoom, MS Teams sau altă platformă agreată. 
Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format electronic pentru o mai buna 
înţelegere a materiei. 

 
5.2 de desfăşurare a 
seminarului/ laboratorului 

 Sală de seminar cu 30 de locuri. Desfășurarea seminarului  conform orarului 
 Existența unui proiector video, laptop; flipchart 
 Sală de seminar cu 30 de locuri. Desfășurarea seminarului  conform orarului 
 Activitatea se va desfășura pe grupe de câte 5 studenți 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – seminarul se va desfăşura 

online prin videoconferinţă, folosind platforma Zoom, MS Teams sau altă platformă 
agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format electronic pentru o 
mai buna înţelegere a materiei. 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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  Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a procesului de învățământ și a 

activităților de învățare / integrare socială specifice vârstei grupului țintă 
  Consilierea, orientarea și asistarea psihopedagogică a diverselor categorii de persoane / grupuri 

educaționale (preșcolari / școlari mici / elevi, familii, profesori, angajați etc.) 
 Dezvoltarea capacității de a identifica, analiza, utiliza și gestiona propriilor emoții și ale celorlalți ; 
 Aplicarea și utilizarea dimensiunilor modelelor de inteligență emoțională și stabilirea interacțiunii 

dintre aceste dimensiuni în scopul creșterii eficacității personale ; 
 Formarea unui comportament de lider și promovarea unui leadership bazat pe competențele 

emoționale; 
 Dezvoltarea responsabilității sociale  în gestionarea schimbărilor în cadrul organizațiilor. 
 Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 
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 CT1-. Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni 
valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei;  

 CT2-Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării 
proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei;  
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea formării și 
dezvoltării profesionale continue 

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

   Dezvoltarea nivelului de auto-cunoastere, a empatiei, a capacității 
de management al emotiilor, a abilităților sociale și de gândire 
specifice inteligenței emoționale 

7.2 Obiectivele specifice  Să explice conceptul de emoție și inteligență emoțională; 
 Să gestioneze propriile emoții și  ale celorlalți; 
 Să identifice, să înțeleagă, să utilizeze și să gestioneze emoțiile; 
 Să argumenteze importanța inteligenței emoționale în creșterea 
performanțelor organizaționale; 
 Să analizeze dimensiunile modelelor inteligenței emoționale și să 
stabilescă conexiunile dintre aceste dimensiuni specifice fiecărui model; 
 Să analizeze corelația dintre inteligență emoțională, leadership și 
dezvoltare organizațională. 
 să descrie competențele emoționale ce stau la baza leadership-ului; 
  să identifice tipurile de emoții pozitive și negative generate de lider; 
  să construiască argumente pentru dezvoltarea emoțiilor pozitive în 
leadership. 
 să dezvolte atitudini realiste şi optimiste dezvoltarea emoțiilor pozitive în 
leadership. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Nr.ore/ 
Observaţii 

I Curs introductiv:  
- prezentare generală, argumentarea importanței 

disciplinei, prezentarea succintă a temelor 
cursului și a ideilor ancoră,  a explicarea 
așteptărilor vis a vis de evaluare, 
recomandarea bibliografiei; 

Introducere în problematica inteligenței  
emoționale : 

- Conceptul de inteligență emoțională ; 
- Incursiune în evoluția conceptului de inteligență 

emoțională; 
 

Expunerea sistematică; 
Conversația euristică; 
Explicația; 
Dezbaterea; 

2h 
Hasson G., Inteligența 

emoțională, Edituta Meteor 
Publishing, București 2016, 
pag.15-25; 
Goleman, D.,et al., 
Inteligența emoțională- 

Mindfulness, Harvard 
Business Review  Press, 
București Litera, 2019, 
pag.55-67; 

II. Emoțiile și dimensiunile lor 
- Conceptul de emoție ; 
- Dimensiunile emoției (fizică, 

comportamentală, cognitivă); 
- De unde vin emoțiile? 

Expunerea sistematică; 
Conversația euristică; 
Metoda simulării 
Explicația; 
Dezbaterea; 

2h Hasson G., Inteligența 

emoțională, Edituta Meteor 
Publishing, București 2016, 
pag.28-31; 
Shapiro,L.,E.,Inteligența 
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 emoțională a copiilor, 
Editura Polirom, 2016, 
pp.21-32 

III  Înțelegerea emoțiilor 
3.1 Identificarea,  
3.2 Înțelegerea,  
3.3 Utilizarea și  
3.4 Gestionarea emoțiilor 

Expunerea sistematică; 
Conversația euristică; 
Problematizarea; 
Învățarea prin 
descoperire; 
Studiu de caz 

2h 
Hasson G., Inteligența 

emoțională, Edituta Meteor 
Publishing, București 2016, 
pag.15-25; 
 

.IV Modele și teorii explicative ale inteligenței 
emoționale 

- Modelul propus de John D. Mayer și Peter 
Salovey; 

- Modelul propus de Reuven Bar-On; 
- Modelul propus de Daniel Goleman; 
- Modelul propus de Jeanne Segal; 
- Modelul propus de Carolyn Saarni 

Expunerea sistematică; 
Conversația euristică; 
Problematizarea; 
Învățarea prin 
descoperire; 
Studiu de caz; 
 

2h 
Turculeț, A., Inteligența 

emoțională-secretul 

profesorului pragmatic, 
Editura Presa Universitară 
Clujeană, Cluj, 2019, pp37-
45; 
Goleman, D.,McKee, A., ., 
Boyatzis R.,.Inteligență 

emoțională în Leadership, 
Edituta Curtea Veche, 
București, 2007,pp.60-65 

V. Leadership și inteligență emoțională 
- Competențe emoționale- repere conceptuale; 
- Emoțiile pozitive și rezonanța organizațională; 
- Responsabilitatea emoțională a liderului- 

dimensiune fundamentală; 
 

Expunerea sistematică; 
Conversația euristică; 
Explicația; 
Dezbaterea; 

2h 
Goleman, D.,McKee, A., ., 
Boyatzis R.,.Inteligență 

emoțională în Leadership, 
Edituta Curtea Veche, 
București, 2007,pp.19-32 

VI. Liderul inteligent emoțional 
- Liderul rezonant; 
- Stiluri de lider; 
- Motivația schimbării; 
- Aplicarea și gestionarea schimbărilor în 

organizațiile inteligente din punct de vedere 
emoțional; 

Expunerea sistematică; 
Conversația euristică; 
Explicația; 
Dezbaterea; 

2h Goleman, D.,McKee, A., ., 
Boyatzis R.,.Inteligență 

emoțională în Leadership, 
Edituta Curtea Veche, 
București, 2007,pp.123-144 

Huy;Q., N.,, Emotions in 
strategic organization: 
Opportunities for impactful 
research , in Strategic 

Organization Journal , 10(3) 
240–247, 2012 https://journals 
sagepub.com/doi/pdf/ 
10.1177/1476127012453107 
 

VII Curs sinteză  
- Evaluarea cursului:  
- sesiune deschisa de feed-back și întrebări 

Conversația, explicaţia, 
dezbaterea, feedback 

2h 

 

Bibliografie  obligatorie  

1. Goleman, D.,et al., Inteligența emoțională- Mindfulness, Harvard Business Review  Press, București Litera, 
2019,; 

2. Goleman, D.,McKee, A., ., Boyatzis R.,.Inteligență emoțională în Leadership, Edituta Curtea Veche, București, 2007; 
 

Bibliografia recomandată   

3. Goleman, D., Inteligența emoțională . Cheia succesului în viață, Editura Curtea Veche, București 2001 
4. Harari, Y,N, 21 de lecții pentru secolul XXI, Editura Polirom, București, 2018, 
5. Huy;Q., N.,, Emotions in strategic organization: Opportunities for impactful research , in Strategic Organization 

Journal , 10(3) 240–247, 2012 https://journals sagepub.com/doi/pdf/ 10.1177/1476127012453107 
6. Hasson G., Inteligența emoțională, Edituta Meteor Publishing, București 2016; 
7. Shapiro,L.,E.,Inteligența emoțională a copiilor, Editura Polirom, 2016,  
8. Turculeț, A., Inteligența emoțională-secretul profesorului pragmatic, Editura Presa Universitară Clujeană, 

Cluj, 2019,  
 
8.2 Seminar/ laborator/ proiect 

 
Metode de predare-
învăţare 

 
Nr.ore/ 
Observaţii 
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1. Organizarea seminarului: explicarea structurii, 
analiza tematicii și bibliografiei, explicarea 
modalităților de interacțiune de-a lungul activităților 
didactice de seminar. 

Dezbatere 
Problematizarea  

2h 

2 Importanța studierii Inteligenței emoționale 
Aspecte privind studierea IE în universități din 
America și Europa 

Dezbatere 
Problematizarea 

2h 

3. Ce sunt emoțiile și de unde vin emoțiile? 
 Dimensiunile emoției 
Fișă de lucru 

Dezbaterea; 
Studiul de caz; 
Fișă de lucru 

2h Hasson G., Inteligența 

emoțională, Edituta Meteor 
Publishing, București 2016, 
pag.15-25; 
Goleman, D.,et al., 
Inteligența emoțională- 

Mindfulness, Harvard 
Business Review  Press, 
București Litera, 2019, 
pag.55-67; 

4 .  Identificarea, înțelegerea, utilizarea și gestionarea 
emoțiilor – aspecte ale inteligenței emoționale; 

 
Dezbatere 
Studiul de caz; 
Metoda jocurilor; 
Exercițiul 

2h Hasson G., Inteligența 

emoțională, Editura Meteor 
Publishing, București 2016, 
pag.28-31; 
Shapiro,L.,E.,Inteligența 

emoțională a copiilor, 
Editura Polirom, 2016, 
pp.21-32 

5. Analfabetismul emoțional- studiu de caz Dezbatere 
Studiul de caz; 
Exercițiul 

2h Goleman, D.,et al., 
Inteligența emoțională- 

Mindfulness, Harvard 
Business Review  Press, 
București Litera, 2019, 
pag.55-67; 

6. Analiză comparativă a modele și teoriilor 
explicative ale inteligenței emoționale; 
 

Dezbatere; 
Exercițiul; 
Analiză text; 

2h Turculeț, A., Inteligența 

emoțională-secretul 

profesorului pragmatic, 
Editura Presa Universitară 
Clujeană, Cluj, 2019, pp37-
45; 
Goleman, D.,McKee, A., ., 
Boyatzis R.,.Inteligență 

emoțională în Leadership, 
Edituta Curtea Veche, 
București, 2007,pp.60-65 

7. Modele și teorii explicative ale inteligenței 
emoționale  
 
Fișă model Feedback de 15 minute  
 

Studiul de caz; 
Metoda jocurilor; 
Exercițiul 
Dezbaterea 

4h Turculeț, A., Inteligența 

emoțională-secretul 

profesorului pragmatic, 
Editura Presa Universitară 
Clujeană, Cluj, 2019, pp48-
54; 
Goleman, D., Inteligența 

emoțională . Cheia 

succesului în viață, Editura 
Curtea Veche, București 
2001 
 

8.Analiza relației inteligență emoțională- leadership – 
studii de caz;  

Studiul de caz; 
Metoda jocurilor; 
Exercițiul 
Analiză text 

4h Goleman, D.,McKee, A., ., 
Boyatzis R.,.Inteligență 

emoțională în Leadership, 
Edituta Curtea Veche, 
București, 2007,pp.19-32 

9. Liderul inteligent emoțional -studiu de caz Studiul de caz; 
Exercițiul 

2h Goleman, D.,McKee, A., ., 
Boyatzis R.,.Inteligență 
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Analiză text emoțională în Leadership, 
Edituta Curtea Veche, 
București, 2007,pp.19-32 

9.”Provocarea lui Aristotel„-studiu de caz Studiul de caz; 
Exercițiul 
Analiză text 

2h Goleman, D., Inteligența 

emoțională . Cheia 

succesului în viață, Editura 
Curtea Veche, București 
2001 
 

10.Inteligența emoțională a  generației Z (nativii 
digitali); 
 

Studiul de caz; 
Exercițiul 
Analiză text 

2h Shapiro,L.,E.,Inteligența 

emoțională a copiilor, 
Editura Polirom, 2016, 
pp.343-360 

8.Seminar sinteză: analize, dezbateri, evaluarea 
activității de seminar, feedback din partea studenților 
referitor la curs per ansamblu. 

Analiza, 
dezbatere,  
feedback 

2h 

 

Bibliografie  obligatorie  

 Goleman, D.,et al., Inteligența emoțională- Mindfulness, Harvard Business Review  Press, București Litera, 
2019,; 

 Goleman, D.,McKee, A., ., Boyatzis R.,.Inteligență emoțională în Leadership, Edituta Curtea Veche, București, 2007; 
 

Bibliografia recomandată   

 Goleman, D., Inteligența emoțională . Cheia succesului în viață, Editura Curtea Veche, București 2001 
 Harari, Y,N, 21 de lecții pentru secolul XXI, Editura Polirom, București, 2018, 
 Huy;Q., N.,, Emotions in strategic organization: Opportunities for impactful research , in Strategic Organization 

Journal , 10(3) 240–247, 2012 https://journals sagepub.com/doi/pdf/ 10.1177/1476127012453107 
 Hasson G., Inteligența emoțională, Edituta Meteor Publishing, București 2016; 
 Shapiro,L.,E.,Inteligența emoțională a copiilor, Editura Polirom, 2016,  
 Turculeț, A., Inteligența emoțională-secretul profesorului pragmatic, Editura Presa Universitară Clujeană, 

Cluj, 2019, 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Disciplina  Inteligență emoțională este o disciplină necesară oricărui student de la orice program de studii, 
deoarece prin intermediul acesteia, studenții își pot identifica, înțelege, utiliza și gestiona emoțiile, ceea ce 
condiționează eficiența adaptivă la solicitările diverse ale mediului și mai mult decât atât, reprezintă condiția 
pentru succesul școlar și profesional. 
Prin intermediul acestei discipline dezvoltăm la studenți atât competențele personale referitoare la 
autocunoaștere și stăpânire de sine , cât și competențele sociale care se concretizează într-o mai bună gestionare 
a relațiilor cu ceilalți cu care interacționăm. 
Dezvoltă în mod deosebit competențele transversale, ajutând  la dezvoltarea spiritului de echipă și colaborare, 
conducând la cooperare și consolidarea echipei. 
Adaptarea la noul loc de muncă este mai facilă și mai eficientă în condițiile dezvoltării inteligenței emoționale. 
Facilitează de asemenea conducerea bazată pe inteligența emoțională, cultivând lideri care să genereze acea 
rezonanță emoțională ce permite oamenilor să se dezvolte. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs Examen oral- 
Utilizarea corectă a conceptelor 
studiate 
Capacitatea de a aplica practică în 
cunoștințele însușite  
Capacitatea de a-și argumenta logic 
ideile 
Coerență și originalitate în exprimare 
 
Cerințe pentru nota 5 
-înțelegerea conceptelor de bază  

Examen oral - 
 
Evaluare sumativă  

50% 



 6

specifice managementului  clasei 
de elevi 
   

10.5 Seminar/ 
laborator/ proiect 

Activitate seminarii 
Intervenţii, prezentări, 
contribuţii (evaluare pe parcurs) 
 

Evaluare  pe parcurs 
Nota de seminar este 
compusă din următoarele 
note: test cu iemi obiectivi 
și semiobiectivi. 
intervenții active pe 
parcursul seminariilor 

50% 

10.6 Standard  minim de performanţă: 
Nota finală ca media ponderată de minim 5 realizată cu condiţia ambelor note componente de minim 5. Pentru a 
putea intra în evaluare în prima sesiune condițiile de intrare sunt prezența 75% (la seminar), 50% la curs. Pentru 
sesiunile de restanțe (datorită numărului insuficient de prezențe, există sarcini suplimentare, și anume: realizarea 
a două proiecte: unul privind modele și teorii explicative ale inteligenței emoționale și un altul privind relația 
inteligență emoțională- leadership. 

 
   
     
 

Data completării 
 
.................... 

Semnătura titularului  de curs 
Prof.univ.dr.Todoruț Amalia Venera 
amalia_venera@yahoo.com 
............................................... 

Semnătura titularului  de seminar/ 
laborator/ proiect 
Prof.univ.dr.Todoruț Amalia Venera 
 
 

 
 

                                    
 
                              Semnătura directorului de departament 
                                   ..................................................... 

                                                                                                                              
 
                                                                                                                                            Semnătură Decan 
          ........................... 
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                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 

1.2 Facultatea Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

1.3 Departamentul Litere și Științe ale Educației,  
1.4 Domeniul de studii Ştiinţele educaţiei 

1.5 Ciclul de studii1) Licență 

1.6 Programul de studii/ Calificarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 

 
 
2. Date despre disciplină  

2.1 Denumirea disciplinei Managementul clasei                                                                         Cod UCB.01.4.1.O.S.3.04 
 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Todoruț  Amalia Venera 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Holt Alina 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul III 2.6 Tipul de 
evaluare 

E 2.7 Regimul 
disciplinei 

Conţinut2) DS 

Obligativitate3) Obligatorie 

 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/ laborator/ proiect 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/ laborator/ proiect 14 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi..................................... - 
3.7 Total ore studiu individual 47 

3.8 Total ore pe semestru 75 
3.9 Numărul de credite4) 3 

 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Psihologie 
4.2 de competenţe  

 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Existența unui proiector video, laptop; flipchart 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – cursul se va desfăşura online 

prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams, Zoom sau altă platformă agreată. 
Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format electronic pentru o mai buna 
înţelegere a materiei. 

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/ laboratorului 

 Existența unui proiector video, laptop; flipchart 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – seminarul se va desfăşura 

online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams, Zoom sau altă platformă 
agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format electronic pentru o 
mai buna înţelegere a materiei. 
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6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 
 C2. Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi preşcolar 
 C4. Abordarea managerială a grupului de preşcolari / şcolari mici, a procesului de învăţământ şi a 

activităţilor de învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului ţintă ; 
 C6. Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră ; 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 CT1 Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice 
explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei;  

 CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării 
proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei;  

 CT3 Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere formării şi 
dezvoltării profesionale continue, 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

   Dezvoltarea la studenți  a abilităților de a organiza și gestiona eficient 
clasa de elevi și promovarea unor relaţii interpersonale bune şi a unui  
climat socio-emoţional pozitiv în clasă în scopul asigurării conduitelor 
corespunzătoare pentru desfăsurarea optima a procesului de predare-
învățare-evaluare. 

7.2 Obiectivele specifice  Înţelegerea conceptelor, teoriilor şi principiilor fundamentale specifice 
managementului clasei și utilizarea lor adecvată în diverse contexte; 

 Caracterizarea subsistemelor managementului derulat la nivelul clasei de 
elevi; 

 Gestionarea situațiilor de criză educațională la nivelul clasei de elevi; 
 Proiectarea unui proces de management la nivelul clasei de elevi; 
 Formarea profilului cadru didactic - lider al clasei de elevi; 
 Utilizarea în condiții de eficiență și eficacitate a resurselor educaționale 

la nivelul clasei de elevi. 
 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Nr.ore/ 
Observaţii 

I . Introducere în managementul clasei de elevi                                                                    
1.1 Delimitări conceptuale; 
1.2 Necesitatea cunoașterii managementului clasei 

de elevi; 
1.2. Funcțiile managementului clasei; 
 

Expunerea sistematică; 
Conversația euristică; 
Metoda observației; 
Studiu de caz; 
 

4h 

II. Structura dimensională a managementului 
clasei                                                                     

2.1. Dimensiunea ergonomică; 
2.2.Dimensiunea psihologică; 
2.3Dimensiunea socială; 
2.4 Dimensiunea normativă; 
2.5 Dimensiunea operațională; 
2.6 Dimensiunea inovatoare 
 

Expunerea sistematică; 
Conversația euristică; 
Metoda observației; 
 
Studiu de caz; 
Metoda simulării 

2h 

.III. Managementul clasei de elevi- resurse 
educaționale 
3.1 Resurse umane; 
3.2Resurse valorice; 
3.3 Resurse materiale; 
3.4Resurse financiare; 

Expunerea sistematică; 
Conversația euristică; 
Metoda observației; 
Problematizarea; 
Învățarea prin 
descoperire; 
Studiu de caz; 
 

2h 

IV. Management şi leadership la nivelul clasei 
4.1 Leadership- repere conceptuale 
4.2  Importanța leadership-ului la nivelul  clasei; 
4.3 Profilul cadrului didactic- lider 

Expunerea sistematică; 
Conversația euristică; 
Metoda observației; 
Problematizarea; 

2h 
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   4.3.1.Calitățile liderului; 
    4.3..2 Trăsăturile liderului; 
     4.3.3 Abilitățile liderului 

Învățarea prin 
descoperire; 
Studiu de caz; 
 

V.Gestionarea situaţiilor de criză educaţională 
şi managementul conflictelor educaţionale 
5.1 Consecinţe negative ale unui management 
defectuos al clasei de elevi 
5.2 Situaţiile de criză educaţională  
5.3 Stiluri şi strategii de intervenţie ale cadrului 
didactic în situaţii de criză educaţională 
 

Expunerea sistematică; 
Conversația euristică; 
Metoda observației; 
Problematizarea; 
Învățarea prin 
descoperire; 
Studiu de caz; 
Metoda simulării 

2h 

VI Rolul culturii organizaționale în 
managementul clasei de elevi 
6.1 Cultura organizațională- concept-importanță; 
6.2 Dimensiunile culturii organizaționale. 

Expunerea sistematică; 
Conversația euristică; 
Metoda observației; 
Problematizarea; 
Învățarea prin 
descoperire; 
Studiu de caz; 
Metoda simulării 

2h 

Bibliografie  obligatorie  

1. Iucu, R., B., Managementul clasei de elevi, Editura Plirom, Iași, 2006; 
2. Gherguț , A., Management general și strategic în educație, Editura Polirom, București, 2007 

 
Bibliografia recomandată   

3.  Gorun, A.,Gorun H. T., Teoria procesului de învățământ, Editura Universitaria Craiova,2019 
4. Iosifescu S.,coord. Management instituțional, Editura Polirom, Iaşi, 2003 
5. Jinga, I., Managementul invățământului, Editura ASE, 2003 
6. Mihăescu, M.: Managementul clasei - Pentru o experienţă de succes, Editura Gimnasium, 2003. 
7. Nicolescu, O.,Nicolescu,C., Organizația și managementul bazat pe cunoștințe, -Editura Pro Universitaria, 

București, 2011. 
8. Olsen, J. şi Nielsen, T.: Metode şi strategii pentru managementul clasei, Didactica Publishing House, 2009 
9. Petty, G.: Profesorul azi , Editura Atelier Didactic, 2007 
10. Pânișoară, O.: Profesorul de succes, Editura Polirom, 200 
11. Rădulescu, E., Tîrcă, A.: Şcoala şi comunitatea, Centrul Educaţia 2000+, Editura Humanitas, 2002 
12. Țîrca A. (coord.), Management educațional, seria Module pentru dezvoltarea profesională a cadrelor 

didactice elaborată în cadrul proiectului Inovaţie şi performanţă în dezvoltarea profesională a cadrelor 

didactice din mediul urban,București, 2011 
13. .xxx      Revista- „Calitatea –acces la succes”, anul 111, nr7-8, ,2019 
14. https://www.youtube.com/watch?v=qDXMfcEobcw , accesat 2020 
15. http://www.managementstudyguide.com/human-resource-management.htm, accesat 2020 

 
8.2 Seminar/ laborator/ proiect 

 
Metode de predare-
învăţare 

 
Nr.ore/ 
Observaţii 

1. Managementul clasei- o alternativă sau un 
complement necesar?   - dezbatere 

Dezbatere 
Studiul de caz; 
Metoda jocurilor; 
Exercițiul; 
 

2h 

2. Analiza  dimensiunilor managementului clasei 
de elevi  și impactul asupra stării de bine a 
elevului; - studiu de caz 

Studiul de caz; 
Metoda jocurilor; 
Exercițiul, 
 

4h 

3. Resursele educaționale- exemplificare  
 

Studiul de caz; 
Metoda jocurilor; 
Exercițiul 

2h 

4. Crearea profilului profesorului lider 
  

Studiul de caz; 
Metoda jocurilor; 
Exercițiul 
Analiză text 

2h 
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5 Gestionarea unei situații de criză în clasa de elevi 
– dezbatere pe un studiu de caz  

Studiul de caz; 
Metoda jocurilor; 
Exercițiul 

2h 

6.Valorile culturii organizaționale– studiu de caz Studiul de caz; 
Metoda jocurilor; 
Exercițiul 
Analiză text 

2h 

Bibliografie  obligatorie 

16. Iucu, R., B., Managementul clasei de elevi, Editura Plirom, Iași, 2006; 
17. Gherguț , A., Management general și strategic în educație, Editura Polirom, București, 2007 

 

Bibliografia recomandată   

18. Gorun, A.,Gorun H. T., Teoria procesului de învățământ, Editura Universitaria Craiova,2019 
19.  Iosifescu S.,coord. Management instituțional, Editura Polirom, Iaşi, 2003 
20. Jinga, I., Managementul invățământului, Editura ASE, 2003 
21. Mihăescu, M.: Managementul clasei - Pentru o experienţă de succes, Editura Gimnasium, 2003. 
22. Nicolescu, O.,Nicolescu,C., Organizația și managementul bazat pe cunoștințe, -Editura Pro 

Universitaria, București, 2011. 
23. Olsen, J. şi Nielsen, T.: Metode şi strategii pentru managementul clasei, Didactica Publishing House, 

2009 
24. Petty, G.: Profesorul azi , Editura Atelier Didactic, 2007 
25. Pânișoară, O.: Profesorul de succes, Editura Polirom, 200 
26. Rădulescu, E., Tîrcă, A.: Şcoala şi comunitatea, Centrul Educaţia 2000+, Editura Humanitas, 2002 
27. Țîrca A. (coord.), Management educațional, seria Module pentru dezvoltarea profesională a cadrelor 

didactice elaborată în cadrul proiectului Inovaţie şi performanţă în dezvoltarea profesională a 

cadrelor didactice din mediul urban,București, 2011 
28. .xxx      Revista- „Calitatea –acces la succes”, anul 111, nr7-8, ,2019 
29. https://www.youtube.com/watch?v=qDXMfcEobcw , 2020 
30. http://www.managementstudyguide.com/human-resource-management.htm, accesat 2020 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Dezvoltarea capacității de a cunoaște și înțelege conceptele și principiile fundamentale specifice 
managementului clasei; 

 Dezvoltarea capacității  de a determina importanța managementului la nivelul clasei; 
 Derularea unui proces de management modern la nivelul clasei, astfel încât să facă față provocărilor și 

schimbărilor din mediul extern; 
 Facilitarea formării unei concepții manageriale moderne necesare funcționării și dezvoltării 

organizațiilor performante și sustenabile, din domeniul învăţământului în contextul accelerării trecerii la 
economia bazată pe cunoștințe. 

 Formarea unui comportament responsabil  privind derularea proceselor de management eficiente la 
nivelul clasei de elevi. 

 Dezvoltarea capacității de a lucra și comunica eficient într-o echipă; 
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs Examen oral- 
Utilizarea corectă a conceptelor studiate 
Capacitatea de a aplica practică în 
cunoștințele însușite  
Rezolvarea de probleme pedagogice  
Capacitatea de a-și argumenta logic ideile 
Coerență și originalitate în exprimare 
 
Cerințe pentru nota 5 
-înțelegerea conceptelor de bază  
specifice managementului  clasei de 
elevi 

Examen oral - 
 
Evaluare sumativă  

50% 
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10.5 Seminar/ 
laborator/ proiect 

Activitate seminarii 
Evaluare portofoliu 
Evidenţierea notelor definitorii ale 
conceptelor studiate; capacitatea  de 
identificare şi exemplificare a acestora  
Parcurgerea bibliografiei obligatorii şi a 
celei opţionale 

Evaluare  pe parcurs 
 

50% 

10.6 Standard  minim de performanţă 
 Portofoliu cu toate documentele cerute 

- Schiță de amplasare a mobilierului școlar într-o clasă de elevi; 
- Proiect privind dimensiunile managementului clasei de elevi; 
- Eseu -profilul liderului clasei de elevi; 
- Fișă de lucru- gestionarea situațiilor de criză; 

   
     
 

Data completării 
 
.................... 

Semnătura titularului  de curs 
Prof.univ.dr.Todoruț Amalia Venera 
amalia_venera@yahoo.com 
............................................... 

Semnătura titularului  de seminar/ 
laborator/ proiect 
Lect.univ.dr. Holt Alina 
....................................... 

 
 

                                    
 
 
 
                              Semnătura directorului de departament 
                                   ..................................................... 

                                                                                                                              
 
                                                                                                                                            Semnătură Decan 
          ........................... 
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                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 
1.2 Facultatea Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 
1.3 Departamentul Litere și Științe ale Educației,  
1.4 Domeniul de studii Ştiinţele educaţiei 
1.5 Ciclul de studii1) Licență 
1.6 Programul de studii/ Calificarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 

 
 
2. Date despre disciplină  

2.1 Denumirea disciplinei Management educațional                                                                  UCB.01.4.1.A.S.6.14 
 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Todoruț  Amalia Venera 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Holt Alina 
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul VI 2.6 Tipul de 

evaluare 
C 2.7 Regimul 

disciplinei 
Conţinut2) DS 

Obligativitate3) Opțională 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/ laborator/ proiect 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/ laborator/ proiect 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi..................................... - 
3.7 Total ore studiu individual 44 

3.8 Total ore pe semestru 100 
3.9 Numărul de credite4) 4 

 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   
4.2 de competenţe   

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Existența unui proiector video, laptop; flipchart 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – cursul se va desfăşura online 

prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams, Zoom sau altă platformă agreată. 
Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format electronic pentru o mai buna 
înţelegere a materiei. 

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/ laboratorului 

 Existența unui proiector video, laptop; flipchart 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – seminarul se va desfăşura 

online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams, Zoom sau altă platformă 
agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format electronic pentru o 
mai buna înţelegere a materiei. 
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6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

  C2 Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi preşcolar 
 C4 Abordarea managerială a grupului de preşcolari / şcolari mici, a procesului de învăţământ şi a 

activităţilor de învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului ţintă; 
 C6 Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră; 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 CT1 Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice 
explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei;  

 CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării 
proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei;  

 CT3 Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere formării şi 
dezvoltării profesionale continue, 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Formarea competenţelor mangeriale necesare înțelegerii și practicării 
unui management profesionist la nivelul organizațiilor din domeniul 
învăţământului. Dezvoltarea capacităţii de a planifica, organiza, 
coordona , antrena și controla procesele de mangement. 

7.2 Obiectivele specifice  Înţelegerea conceptelor, teoriilor şi principiilor fundamentale specifice 
managementului instituţiilor şcolare și utilizarea lor adecvată în 
comunicarea profesională la nivelul structurilor admimistrative pentru 
inserția profesională în instituții publice; 

 Realizarea de diagnostice globale sau locale, stabilirea de obiective 
privind organizarea și funcționarea sistemului educaţional; 

 Elaborarea strategiei de dezvolare a școlii; 
 Caracterizarea subsistemelor managementului derulat la nivelul 

învăţământului; 
 Caracterizarea formelor de implicare  a stakeholderilor în viața școlii și 

în procesul decizional; 
 Proiectarea unui proces de management în instituțiile şcolare; 
 Dezvoltarea unor atitudini realiste şi optimiste privind rolul 

managementului în educație 
 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Nr.ore/ 
Observaţii 

I . INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL 
EDUCAȚIONAL                                                                    

1.1 Delimitări conceptuale; 
1.2 Necesitatea cunoașterii managementului 

educational; 
 
 

Expunerea sistematică; 
Conversația euristică; 
Problematizarea; 
Învățarea prin 
descoperire; 
Studiu de caz; 
 

2h 

 II.FUNCȚIILE MANAGEMENTULUI 
EDUCAȚIONAL 

2.1 Funcția de planificare: 
2.2  Funcția de organizare; 
2.3 Funcția de coordonare; 
2.4 Funcția de antrenare- motivare; 
2.5 Funcția de control -evaluare 
 

Expunerea sistematică; 
Conversația euristică; 
Problematizarea; 
Învățarea prin 
descoperire; 
Studiu de caz; 
 

4h 

III. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII 
ORGANIZAȚIILOR ȘCOLARE                              
3.1 Delimitări conceptuale; 
3.2. Proiectul de dezvoltare instituțională; 
 

Expunerea sistematică; 
Conversația euristică; 
Metoda observației; 
Problematizarea; 
Învățarea prin 
descoperire; 
Studiu de caz; 
Metoda simulării 

4h 

IV. MANAGEMENTUL DOMENIILOR Expunerea sistematică; 4h 
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CHEIE 
14.1 Managementul curriculumului școlar 
14.2 Managementul resurselor umane 
14.3Managementul resurselor financiare 
 

 

Conversația euristică; 
Metoda observației; 
Problematizarea; 
Învățarea prin 
descoperire; 
Studiu de caz; 
Metoda simulării 

V MANAGEMENT EDUCAȚIONAL 
PARTICIPATIV                                       
5.1 Caracteristicile managementului educațional 
participativ; 
5.2 Niveluri și forme de participare; 
 

Expunerea sistematică; 
Conversația euristică; 
Metoda observației; 
Problematizarea; 
Învățarea prin 
descoperire; 
Studiu de caz; 
Metoda simulării 

4h 

VI. IMPLICAREA ELEVILOR ÎN PROCESUL 
DECIZIONAL                      
6.1 Repere teoretice; 
6.2Niveluri de participare a copiilor; 
6.3 Modalități de implicare a elevilor; 
 

Expunerea sistematică; 
Conversația euristică; 
Metoda observației; 
Problematizarea; 
Învățarea prin 
descoperire; 
Studiu de caz; 
Metoda simulării 

4h 

VII IMPLICAREA PĂRINŢILOR ÎN 
PROCESUL DECIZIONAL       ȘI A 
COMUNITĂȚII ÎN VIAȚA ȘCOLII                        
7.1 Nevoia de implicarea părinților în procesul 
decisional; 
7.2Forme de participare; 
7.3 Procedura de comunicare cu părinții; 
7.4Parteneriatul cu mediul de afaceri; 
7.5 Parteneriatul cu autoritățile locale 
 

Expunerea sistematică; 
Conversația euristică; 
Metoda observației; 
Problematizarea; 
Învățarea prin 
descoperire; 
Studiu de caz; 
Metoda simulării 

4h 

VIII Implicarea comunității în viața școlii 
8.1 Parteneriatul cu mediul de afaceri; 
8.2 Parteneriatul cu autoritățile locale 
 

Expunerea sistematică; 
Conversația euristică; 
Problematizarea; 
Învățarea prin 
descoperire; 
Studiu de caz; 
 

2h 

Bibliografie  obligatorie  

1. Gherguț , A., Management general și strategic în educație, Editura Polirom, București, 2007 
2. Zaharia, D., Gherghe ,M.,A., Manualul directorului de școală, Editura Paralele 45, Pitești,2015; 

 
Bibliografia recomandată   

1. Bocoș D., M., Chiș, O.,Răduț-Taciu (coord), Tratat de Management Educațional pentru Învățământul 
Primar și Preșcolar, editura Paralela 45, 2015 

2. Gorun A.,Gorun,H.,T.,(coord) Teoria procesului de învățământ, Editura Universitaria , Craiova, 2019 
3. Gorun, A.,Educația Încotro? Modele de administrare a sistemului educațional; Editura Academica 

Brâncuși, Târgu-Jiu, 2010 
4. Iosifescu S.,coord. Management instituțional, Editura Polirom, Iaşi, 2003 
5. Jinga, I., Managementul invățământului, Editura ASE, 2003 
6. Mihăescu, M.: Managementul clasei - Pentru o experienţă de succes, Editura Gimnasium, 2003 
7. Nicolescu, O., Verboncu,I., Fundamentele managementului organizației - Editura Universitară, 

Bucureşti, 2008. 
8. Nicolescu, O.,Nicolescu,C., Organizația și managementul bazat pe cunoștințe, -Editura Pro 

Universitaria, București, 2011. 
9. Nicolescu, O.,(Coordonator), Managerii și managementul resurselor umane, Editura Economică, 

București, 2004. 
10. Olsen, J. şi Nielsen, T.: Metode şi strategii pentru managementul clasei, Didactica Publishing House, 
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2009 
11. Pânișoară, O.: Profesorul de succes, Editura Polirom, 2009 
12. Petty, G.: Profesorul azi , Editura Atelier Didactic, 2007 
13. Rădulescu, E., Tîrcă, A.: Şcoala şi comunitatea, Centrul Educaţia 2000+, Editura Humanitas, 2002 
14. Țîrca A. (coord.), Management educațional, seria Module pentru dezvoltarea profesională a cadrelor 

didactice elaborată în cadrul proiectului Inovaţie şi performanţă în dezvoltarea profesională a cadrelor 
didactice din mediul urban,București, 2011 

15. Vlăsceanu, M.: Organizaţii şi comportament organizaţional, Editura Polirom, Iaşi, 2003 
16. .xxx      Revista- „Calitatea –acces la succes”, anul 111, nr7-8,2019 
17.  Xxx,       Revista Economie, Seria Management, vol.XIV,  Issue1, ,2019,2020 
18. http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/cornescu/cap4.htm, accesat septembrie 2020 
19. http://www.managementstudyguide.com/human-resource-management.htm, accesat 2020 

 
8.2 Seminar/ laborator/ proiect 

 
Metode de predare-
învăţare 

 
Nr.ore/ 
Observaţii 

1.Management educațional- repere conceptuale Studiul de caz; 
Metoda jocurilor; 
Exercițiul; 
Analiză text 

2h 

2.Aplicarea funcțiilor managementului educațional 
la situații concrete 

Studiul de caz; 
Metoda jocurilor; 
Exercițiul; 
Analiză text 

4h 

3. Elaborarea Proiectului de  Dezvoltare 
instituțională;                                          

Studiul de caz; 
Metoda jocurilor; 
Exercițiul; 
Analiză text 

4h 

4. Elaborare organigramă la nivelul instituțiilor de 
învățământ                                                                                

Studiul de caz; 
Metoda jocurilor; 
Exercițiul, 
Analiză text 

4h 

5.Analiza deciziei  educaționale- studiu de caz;                                       
                                                                                      

 

Studiul de caz; 
Analiză text Metoda 
jocurilor; Exercițiul 

4h 

6.Elaborarea fişei  de evaluare a cadrului didactic;       
                                                                                                                 

Studiul de caz; 
Metoda jocurilor; 
Exercițiul 
Analiză text 

4h 

7. Evaluare a modului în care funcționează 
Consiliul Elevilor și Consiliul Reprezentativ al 
Părinților;                                                                                           

Studiul de caz; 
Metoda jocurilor; 
Exercițiul 

4h 

8. Elaborarea hărții parteneriatelor.;                                                                            Studiul de caz; 
Metoda jocurilor; 
Exercițiul 
Analiză text 

2h 

Bibliografie  obligatorie  

1. Gherguț , A., Management general și strategic în educație, Editura Polirom, București, 2007 
2. Zaharia, D., Gherghe ,M.,A., Manualul directorului de școală, Editura Paralele 45, Pitești,2015; 

 

Bibliografia recomandată   

3. Gorun, A.,Educația Încotro? Modele de administrare a sistemului educațional; Editura Academica 
Brâncuși, Târgu-Jiu, 2010 

4. Gorun A.,Gorun,H.,T.,(coord) Teoria procesului de învățământ, Editura Universitaria , Craiova, 2019 
5. Iosifescu S.,coord. Management instituțional, Editura Polirom, Iaşi, 2003 
6. Jinga, I., Managementul invățământului, Editura ASE, 2003 
7. Mihăescu, M.: Managementul clasei - Pentru o experienţă de succes, Editura Gimnasium, 2003 
8. Nicolescu, O., Verboncu,I., Fundamentele managementului organizației - Editura Universitară, Bucureşti, 

2008. 
9. Nicolescu, O.,Nicolescu,C., Organizația și managementul bazat pe cunoștințe, Editura Pro Universitaria, 

București, 2011. 
10. Nicolescu, O.,(Coordonator), Managerii și managementul resurselor umane, Editura Economică, București, 
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2004. 
11. Olsen, J. şi Nielsen, T.: Metode şi strategii pentru managementul clasei, Didactica Publishing House, 2009 
12. Pânișoară, O.: Profesorul de succes, Editura Polirom, 2009 
13. Petty, G.: Profesorul azi , Editura Atelier Didactic, 2007 
14. Rădulescu, E., Tîrcă, A.: Şcoala şi comunitatea, Centrul Educaţia 2000+, Editura Humanitas, 2002 
15. Țîrca A. (coord.), Management educațional, seria Module pentru dezvoltarea profesională a cadrelor 

didactice elaborată în cadrul proiectului Inovaţie şi performanţă în dezvoltarea profesională a cadrelor 
didactice din mediul urban,București, 2011 

16. Vlăsceanu, M.: Organizaţii şi comportament organizaţional, Editura Polirom, Iaşi, 2003 
17. .xxx      Revista- „Calitatea –acces la succes”, anul 111, nr7-8, ,2019, 
18.  Xxx,       Revista Economie, Seria Management, vol.XIV,  Issue1, 2019, 2020 
19. http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/cornescu/cap4.htm, accesat septembrie 2020 
20. http://www.managementstudyguide.com/human-resource-management.htm, accesat 2020 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 Dezvoltarea capacității de a cunoaște și înțelege conceptele și principiile fundamentale specifice 

managementului instituţiilor şcolare; 
 Dezvoltarea capacității  de a determina importanța managementului la nivelul instituțiilor școlare; 
 Derularea unui proces de management modern la nivelul instituțiilor școlare, astfel încât să facă față 

provocărilor și schimbărilor din mediul extern; 
 Facilitarea formării unei concepții manageriale moderne necesare funcționării și dezvoltării organizațiilor 

performante și sustenabile, din domeniul învăţământului în contextul accelerării trecerii la economia bazată 
pe cunoștințe. 

 Formarea unui comportament responsabil  privind derularea proceselor de management pentru dezvoltarea 
instituțională. 

 Dezvoltarea capacității de a lucra și comunica eficient într-o echipă; 
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs Examen oral- 
Utilizarea corectă a conceptelor 
studiate 
Capacitatea de a aplica practic în 
rezolvareade probleme 
pedagogice cunoștințele insușite 
Capacitatea de a-și argumenta 
logic ideile 
Coerență și originalitate în 
exprimare 
Cerințe pentru nota 5 
-înțelegerea conceptelor de 
bază  specifice  
managementului  educațional  
 

Examen oral - 
 
Evaluare sumativă  

50% 

10.5 Seminar/ 
laborator/ proiect 

Activitate seminarii (include 
prezența) 
Evaluare portofoliu 
Evidenţierea notelor 
definitorii ale conceptelor 
studiate; capacitatea  de 
identificare şi exemplificare a 
acestora  
Parcurgerea bibliografiei 
obligatorii şi a celei opţionale 

Evaluare  pe parcurs 
 

50% 

10.6 Standard  minim de performanţă 
Cerințe pentru nota 5 
-înțelegerea conceptelor de bază  specifice  managementului  educațional  
 Întocmirea unui proiect de dezvoltare instituțională; 
 Portofoliu cu toate documentele cerute 
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Data completării 
 
.................... 

Semnătura titularului  de curs 
Prof.univ.dr.Todoruț Amalia Venera 
amalia_venera@yahoo.com 
............................................... 

Semnătura titularului  de seminar/ 
laborator/ proiect 
Lect.univ.dr. Holt Alina 
....................................... 

 
 

                                    
 
 
                              Semnătura directorului de departament 
                                   ..................................................... 

                                                                                                                              
 
                                                                                                                                            Semnătură Decan 
          ........................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

    1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învãţãmânt superior Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu 
1.2 Facultatea  Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 
1.3  Departamentul                                   Litere și Științe ale Educației 
1.4 Domeniul de studii                 Științe Administrative 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 
 
    2. Date despre disciplinã 
2.1 Denumirea disciplinei              Managementul calității în 

educație 
UCB.01.4.1.A.S.3.09 
 

2.2 Titularul activitãţilor de curs    Prof.univ.dr. Amalia Venera Todoruț 
2.3 Titularul activitãţilor de seminar Lect.univ.dr. Holt Alina 

Asistent univ. drd.  Daju Elena 
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 3 2.6 Tipul de 

evaluare 
C 2.7 

Regimul 
disciplinei 

 
Conținut 

DS 

Obligativitate Opțională 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitãţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/ laborator/ 
proiect 

1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/ laborator/ 
proiect 

14 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 
Tutoriat            

- 
Examinări 2 
Alte activităţi..................................... - 
3.7 Total ore studiu individual 58 
3.8 Total ore pe semestru 100 
3.9 Numărul de credite4) 4 

 
    4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum         Managementul clasei de elevi 
4.2 de competenţe          
 
    5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfãşurare a 
cursului 

 Existența unui proiector video, laptop; flipchart 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – cursul se va desfăşura 
online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams, Zoom sau altă 
platformă agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format 
electronic pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

5.2. de desfãşurare a  Existența unui proiector video, laptop; flipchart 



seminarului/laboratorului  Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – seminarul se va 
desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams, Zoom sau 
altă platformă agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format 
electronic pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

     
6. Competenţele specifice acumulate 
Competente profesionale  C2 Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din 

învăţământul primar şi preşcolar 
 C4 Abordarea managerială a grupului de preşcolari / şcolari mici, a 

procesului de învăţământ şi a activităţilor de învăţare/integrare socială 
specifice vârstei grupului ţintă ; 

 C6 Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a 
evoluţiei în carieră  ; 

Competente transversale  Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, 
fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în 
ştiinţele educaţiei 

 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, 
specifice desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor 
educaţiei; 

 Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul 
vieţii, în vedere formării şi dezvoltării profesionale continue. 

 
    7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Înțelegerea importanței calității în educație și formarea unui 
comportament orientat spre calitate.   Dobândirea unor competenţe 
necesare dezvoltării carierei profesionale. 

7.2 Obiective specifice - Interpretarea  conceptelor şi categoriilor economice specifice calității în 
educație; 
-Determinarea factorilor care contribuie la creșterea bunăstării elevului și 
profesorului; 
- Utilizarea cunoștințelor şi procedurilor standard pentru rezolvarea unor 
probleme teoretice şi/sau practice noi privind îmbunătățirea calității; 
- Facilitarea formării unei concepții manageriale moderne  în domeniul calității 
necesare funcționării și dezvoltării organizațiilor performante și sustenabile, în 
contextul accelerării trecerii la economia bazată pe cunoștințe. 
-Aplicarea de metode şi tehnici pentru atingerea obiectivelor în domeniul calității 
. 
- Dezvoltarea abilităţilor de utilizare în practică a cunoştinţelor teoretice privind 
calitatea în instituțiile de învățământ; 
- Dezvoltarea unor atitudini realiste şi optimiste privind rolul managementului 
calității în educație  

 
    8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Nr.ore/ 
Observaţii 

I Exigenţe actuale privind calitatea educației                     
 1.1Argument privind importanţa calităţii  educației; 
1.2 Nevoia de calitate în învățământ; 
1.3 Conceptul general de calitate și aplicarea lui în educație  
1.4 Evoluția conceptului de calitate a educației; 
1.5. Principiile calității în educație; 
 

Expunerea sistematică; 
Conversația euristică; 
Metoda observației; 
Problematizarea; 
Învățarea prin descoperire; 
Studiu de caz; 
Metoda simulării 

4h 

II. Managementul calităţii totale în educație;          
                 
2.1.Calitatea totală-un demers spre progres continuu;  

Expunerea sistematică; 
Conversația euristică; 
Metoda observației; 

4h 



 
2.2.Managementul calităţii totale în educație - concept;  
2.3.Principiile managementului calităţii totale;  
 

 
Problematizarea; 
Învățarea prin descoperire; 
Studiu de caz; 
Metoda simulării 

III  ”BUNĂSTAREA ELEVULUI”- ELEMENTUL 
ESENȚIAL AL CALITĂȚII EUCAȚIEI 
3.1Elemente introductive privind bunăstarea elevului; 
3.2 Repere în evaluarea calității educației 
3.3 ”Bunăstarea elevului”- elementul esențial al calității 
eucației 
3.4 Studiu de caz privind capacitatea cadrelor didactice de a 
asigura ”bunăstarea elevului 
 

Expunerea sistematică; 
Conversația euristică; 
Metoda observației; 
Problematizarea; 
Învățarea prin descoperire; 
Studiu de caz; 
Metoda simulării 

4h 

IV. Bunăstarea cadrului didactic- condiție a calității 
educației 
4.1. Conceptul de bunăstare a cadrului didactic; 
4.2 Importanța creării stării de bine în școli pentru profesori; 
4.3 Casa de bine în școală; 

Expunerea sistematică 
Problematizarea; 
Învățarea prin descoperire; 
Studiu de caz; 
 

4h 

IV Managementului calităţii și autoevaluarea  
instituțională;      
      
4.1. Conceptul de management al calităţii în educație; 
4.2 Politica calității;  
4.3 Funcţiile managementului calităţii; 
 
 

Expunerea sistematică; 
Conversația euristică; 
Metoda observației; 
Problematizarea; 
Învățarea prin descoperire; 
Studiu de caz; 
Metoda simulării 

4h 

V.Sistemul național de management al calității și 
asigurarea calității;     
                                                     
5.1 Conceptul de sistem de management al calității; 
5.2.Documentația sistemului de management al calității; 
5.3 Elaborarea de proceduri 

Expunerea sistematică; 
Conversația euristică; 
Metoda observației; 
Problematizarea; 
Învățarea prin descoperire; 
Studiu de caz; 
Metoda simulării 

4h 

VII. Standardele  de evaluare a calității      
                                      
7.1 Standarde de acreditare; 
7.2 Standarde de autorizare; 
7.3 Standarde de calitate 
 

Expunerea sistematică; 
Conversația euristică; 
Metoda observației; 
Problematizarea; 
Învățarea prin descoperire; 
Studiu de caz; 
Metoda simulării 

4h 

Bibliografie  obligatorie 

1. Todoruț Amalia Venera, New Architecture of Quality in Education, Revista ”Quality- Acces to success”vol.17, 
nr.153, aug. 2016, ISSN1582-2559, Scientific Journal of Management pp18-22. ,2016 

2. Iosifescu, Ș.,Managementul și cultuta calității la nivelul unităților școlare, Institutul de Științe ale Educației, 
Laboratorul ”Managementul educației” , București 2007 

Bibliografia recomandată   

3. Botek, M., Comparison of Education Evaluation Models, în  Journal Quality- acces to succes, vol.19, No.165, 
august 2018, pp.63-97; 

4. Chină, R., Elemente ale sistemului de management al calității în învățământul preuniversitar, , in revista 
”Calitate- acces la succes”nr.1, 2011 

5. Drăgulănescu, N., Chină, R., Acțiuni corective și corecții  oportune în actuala abordare românească a asigurării 
calității în educație,(I)  in revista ”Calitate- acces la succes”,, nr.4, 2010 

6. Drăgulănescu, N., Chină, R., Acțiuni corective și corecții  oportune în actuala abordare românească a asigurării 
calității în educație,(II)  in revista ”Calitate- acces la succes”,, nr.5, 2010 

7. Juran J.- Supremaţia prin calitate-Editura Teora, Bucureşti 2002. 
8. Gorun A., Studiu sociologic asupra Legii nr.1/2011. Educația și Comunitatea, Editura Didactică și Pedagogică, 

București, 2013; 
9. Gorun, A., Gorun H.,T., O Nouă Paradigmă a Educației?  Constrcții normative după 1989, Editura PRO 

Universitaria, București,2014 
10. Niculiță L, Analiza proceselor de management din universități, in revista ”Calitate- acces la succes”, vol13, 

no.126,  2012; 
11. Paraschivescu A.O.- Managementul calităţii;-Editura Tehnopress, Iaşi 2006 



12. Paraschivescu A.,O., Managementul excelenței, Editura Tehnopress, Iași 2009 
13. Stanciu I –Managementul calităţii totale , Editura Cartea Universitară, Bucureşti 2003 
14. .   Todoruţ A, Răbonţu C., -Economia şi managementul calităţii     imaterialului, Editura “Academica Brâncuşi”, 

Tg-Jiu, 2009 
15. Verboncu I, Todoruț, A., V., Benchmarking-ul la nivelul instituțiilor de învățământ superior, în revista ”Calitate-

acces la succes”, nr.2, 2011 
16. Xxx Revista- „Calitatea –acces la succes”, anul 111, nr7-8,  , 2019,2020 
17. .Xxx,       Revista Economie, Seria Management, vol.XIV,  Issue1, , ,2019,2020 
18. www. aracip.ro,  accesat 17 septembrie  2020 
19. www.aracis.ro,  accesat 17 septembrie 2020 

 
Seminar  Metode de predare Nr.ore/ 

Observaţii 
1.Nevoia de calitate a educației. Dezbatere; 

Studiul de caz; 
Analiză text; 

2h 

2. Aplicare principiilor 
managementului calității totale în 
educație- studiu de caz. 

Studiul de caz 
Dialogul; 
 Exercițiul; 
Analiză text: 

2h 

3. Aspecte privind rafinarea 
conceptului de calitate a educației , în 
relație cu bunăstarea elevului. 

Studiul de caz 
Dialogul; 
 Exercițiul; 
Analiză text: 

2h 

4. Documentația sistemului de 
management al calității- elaborarea de 
proceduri. 

Studiul de caz 
Dialogul; 
 Analiză text: 

2h 

5. Studiu de caz privind bunăstarea 
elevilor și a profesorilor. 

Studiul de caz 
Dialogul; 
 Exercițiul; 
Analiză text: 

2h 

6. Analiza managementului calității pe 
baza standardelor de autorizare și 
acreditare –studiu de caz; 

Studiul de caz 
Dialogul; 
 Exercițiul; 
Analiză text: 

2h 

7. Analiza eficacității educaționale pe 
baza standardelor de autorizare și 
acreditare –studiu de caz;; 

Studiul de caz 
Dialogul; 
 Exercițiul; 
Analiză text: 

2h 

Bibliografie  obligatorie 

1. Todoruț Amalia Venera, New Architecture of Quality in Education, Revista ”Quality- Acces to success”vol.17, 
nr.153, aug. 2016, ISSN1582-2559, Scientific Journal of Management pp18-22. ,2016 

2. Iosifescu, Ș.,Managementul și cultuta calității la nivelul unităților școlare, Institutul de Științe ale Educației, 
Laboratorul ”Managementul educației” , București 2007 
 

Bibliografia recomandată   

3. Botek, M., Comparison of Education Evaluation Models, în  Journal Quality- acces to succes, vol.19, No.165, 
august 2018, pp.63-97; 

4. Chină, R., Elemente ale sistemului de management al calității în învățământul preuniversitar, , in revista 
”Calitate- acces la succes”nr.1, 2011 

5. Drăgulănescu, N., Chină, R., Acțiuni corective și corecții  oportune în actuala abordare românească a asigurării 
calității în educație,(I)  in revista ”Calitate- acces la succes”,, nr.4, 2010 

6. Drăgulănescu, N., Chină, R., Acțiuni corective și corecții  oportune în actuala abordare românească a asigurării 
calității în educație,(II)  in revista ”Calitate- acces la succes”,, nr.5, 2010 

7. Juran J.- Supremaţia prin calitate-Editura Teora, Bucureşti 2002. 
8. Gorun A., Studiu sociologic asupra Legii nr.1/2011. Educația și Comunitatea, Editura Didactică și Pedagogică, 

București, 2013; 
9. Gorun, A., Gorun H.,T., O Nouă Paradigmă a Educației?  Constrcții normative după 1989, Editura PRO 

Universitaria, București,2014 
10. Niculiță L, Analiza proceselor de management din universități, in revista ”Calitate- acces la succes”, vol13, 



no.126,  2012; 
11. Paraschivescu A.O.- Managementul calităţii;-Editura Tehnopress, Iaşi 2006 
12. Paraschivescu A.,O., Managementul excelenței, Editura Tehnopress, Iași 2009 
13. Stanciu I –Managementul calităţii totale , Editura Cartea Universitară, Bucureşti 2003 
14. .   Todoruţ A, Răbonţu C., -Economia şi managementul calităţii     imaterialului, Editura “Academica Brâncuşi”, 

Tg-Jiu, 2009 
15. Verboncu I, Todoruț, A., V., Benchmarking-ul la nivelul instituțiilor de învățământ superior, în revista ”Calitate-

acces la succes”, nr.2, 2011 
16. Xxx Revista- „Calitatea –acces la succes”, anul 111, nr7-8,  2019,2020 
17. .Xxx,       Revista Economie, Seria Management, vol.XIV,  Issue1 ,2019,2020 
18. www. aracip.ro,  accesat 17 septembrie  2020 
19. www.aracis.ro,  accesat 17 septembrie 2020 

    

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptãrile reprezentanţilor comunitãţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 

I. Cunoaştere şi înţelegere 
 Dezvoltarea capacității de a cunoaște și înțelege conceptele și principiile fundamentale 

specifice calității în educație; 
 Dezvoltarea capacității  de a determina importanța  calității totale la nivelul instituțiilor de 

învățământ; 
 Derularea unui proces de management modern privind procesul de îmbunătățire a calității 
II. Deprinderi intelectuale sau academice 

 Dezvoltarea capacității  de cercetare științifică în domeniul calității în educație; 
 Dezvoltarea de conexiuni și integrări logice ale conceptelor și rezultatelor cercetării în sfera 

calității în educație; 
III. Deprinderi profesionale/practice 

 Aplicarea de metode şi tehnici pentru atingerea obiectivelor în domeniul calității. 
 Dezvoltarea abilităţilor de utilizare în practică a cunoştinţelor teoretice privind calitatea în 

educație; 
IV. Deprinderi transferabile 

 Capacitatea de a lucra eficient în echipă; 
 Dezvoltarea capacității de a comunica deschis și de a armoniza interesele cu obiectivele 

grupului. 
 

   10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 
Pondere 
din nota 
finală 

10.4 Curs Utilizarea corectă a conceptelor studiate 
Capacitatea de a aplica practic în rezolvareade 
probleme pedagogice cunoștințele insușite 
Capacitatea de a-și argumenta logic ideile 
Coerență și originalitate în exprimare 
Cerințe pentru nota 5 
- argumentarea importanţei calităţii educației; 
- definirea conceptelor de calitate a educației şi 
calitate totală. 
- formularea de politici în domeniul calităţii 

 
Examen oral - 
 
Evaluare sumativă 
la sfârşitul 
semestrului 

50% 



   

10.5 
Seminar/ 
laborator/ 
proiect 

Activitate seminarii (include prezența) 
Evaluare portofoliu 
Evidenţierea notelor definitorii ale conceptelor 
studiate; capacitatea  de identificare şi exemplificare 
a acestora  
Parcurgerea bibliografiei obligatorii şi a celei 
opţionale 

Evaluare pe parcurs 50% 

10.6 Standard  minim de performanţă 

Cerințe pentru nota 5 
- argumentarea importanţei calităţii educației; 
- definirea conceptelor de calitate a educației şi calitate totală. 
- formularea de politici în domeniul calităţii  
 Elaborarea Raportului de autoevaluare instituționale- domeniul A- Capacitate instituțională 
 Elaborarea Raportului de autoevaluare instituționale- domeniul B- Eficacitate educațională; 
 Elaborarea Raportului de autoevaluare instituționale- domeniul C- Managementul calității; 
 Portofoliu cu toate documentele solicitate 

 

 

    Data completãrii       Semnãtura titularului de curs           Semnãtura titularului de seminar 
        ................                Prof.univ.dr.Todoruț Amalia Venera                     Asistent univ. drd.  Daju Elena 

                                                       amalia_venera@yahoo.com                               ................................ 
 
                                                      ............................                                 
 
                                           
                                    

                                    

    Semnãtura titularului de seminar 
          Lect.univ.dr. Holt Alina 
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Semnãtura directorului de departament 
                 ..........................  
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Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              
Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

   FIŞA DISCIPLINEI     

1. Date despre program        
1Instituţia de învãţãmânt superior  Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 

1.2Facultatea  
Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 
Administrație Publică 

1.3 Departamentul  Litere și Științele Educației 
1.4Domeniul de studii  Stiinte ale educatiei    
1.5Ciclul de studii  Licenţă     
1.6Programul de studii/Calificarea  Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 

1.7.Anul universitar  2020-2021 

2. Date despre disciplinã        
2.1Denumirea disciplinei Alternative educaționale 

 
Cod disciplina 

    UCB.01.4.1.A.S.3.09 
2.2Titularul activitãţilor de curs Lector univ. dr. Vîrtop Sorin-Avram 
2.3Titularul activitãţilor de seminar Lector univ. dr. Vîrtop Sorin-Avram 

2.4Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de C 2.7 Regimul 
DS 
Opţională 

 2020-2021     evaluare  disciplinei  
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitãţilor didactice) 
3.1 Numãr de ore pe sãptãmânã  3  din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învãţãmânt  42  din care: 3.5 curs    28 3.6 seminar/laborator     14 
Distribuţia fondului de timp       ore 
Studiul dupã manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  25 
Documentare suplimentarã în bibliotecã, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 
Pregãtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  20 
Tutoriat        
Examinãri       1 
Alte activitãţi ..................................       - 
3.7 Total ore studiu individual       58 
3.9 Total ore pe semestru       100 
3.10 Numãrul de credite       4 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)     
4.1 de curriculum  Fundamentele pedagogiei, teoria simetodologia  

   curriculum- ului   
4.2 de competenţe  Teoria si metodologia instruirii teoria simetodologia  

   evaluarii     
           

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfãşurare a cursului 
Sala de curs,  
Platforma Zoom, MS Teams sau altele recomandate 

 

 
5.2. de desfãşurare a 
seminarului/laboratorului 

Laboratorul LMP 
Platforma Zoom, MS Teams sau altele recomandate  



6. Competenţele specifice acumulate 
Competenţe  -    De  proiectare,  realizare  a  activităţilor  specifice,  evaluare  a 
profesionale  proceselor  educaţionale,  de  abordare   managerială,  şi  de 

  integrare   socială   şi   profesională   specifice   programului 
  Pedagogia invatamantului primar si prescolar 
 - Metodologice,  de  comunicare  şi  relaţionare,  de  evaluare  a  

  

elevilor, psiho-sociale, tehnice şi tehnologice, de management 
-  Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari 
mici a procesului de învățământ și a activităților de învățare / 
integrare socială specifice vârstei grupului țintă 
-  Consilierea, orientarea și asistarea psihopedagogică a 
diverselor categorii de persoane / grupuri educaționale (preșcolari 
/ școlari mici / elevi, familii, profesori, angajați etc.) 
-  Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor 
profesionale și a evoluției în carieră 

   

Competenţe - Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională 
transversale  fundamentate   pe   opţiuni   valorice   explicite   specifice 

  specialistului în ştiinţele educaţiei 
 - Promovarea  valorilor  asociate  realizării  unui  învăţământ  de 
  calitate în conformitate cu politicile educaţionale interne şi în 
  acord cu ele elaborate şi popularizate la nivel european pe baza 
  societăţii cunoaşterii specifice domeniului educaţional european 

  

şi a interculturalităţii 
- Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot 
parcursul vieții în vederea formării și dezvoltării profesionale 
continue 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor s pecifice acumulate) 
7.1 Obiectivul - Formarea capacităţilor de a cunoaşte, a înţelege, a interpreta , a 

general al  
argumenta esenţa, rolul problematicii specifice alternativelor 
educationale 

disciplinei   
 - Formarea capacităţii de analiză, aplicare teoretică şi practică în 

  
rezolvarea situaţiilor instructiv educative specifice alternativelor 
educationale 

   
 -   Formarea unei conduite critice şi aplicative faţă de 
  :problematica abordată, de diferitele contribuţii şi concepţii 
  specifice domeniului pedagogic şi educaţional şi relevate pentru 
  Specializarea pedagogia invatamantului primar si prescolar 

7.2 Obiective - Formarea competenţelor care vizează modalitatea de a proiecta, 
specifice  organiza, desfăşura, evalua activităţi instructiv educative 

  specifice conţinutului disciplinei. 
 - Conştientizarea calităţii relaţiilor afectiv atitudinale, de 
  comunicare didactică. 
 

8. Conţinuturi 



8.1. Curs 
 

1. 
Paradigma alternativelor 
educationale.  

 2 

 

Statutul acestor tipuri în sistemul 
ştiintelor pedagogice şi al procesului 
educaţional. 

Prelegere și analogie    

 

Reglementările în vigoare privind 
alternativelel educationale  în 
România. 

   

     

2. 

Pedagogia Montessori. 
Personalitatea si opera Mariei 
Montessori. 

Prelegere și analogie   

2 
     

3. 
Principii şi metode ale pedagogiei 
Montessori 

Prelegere și analogie   

 

    2 

4. 

Modalităţi de  proiectare  şi 
desfăşurare  a  activităţii didactice  
în cadrul şcolii 

Prelegere și analogie   

 

 Montessori   2 
     

5. 

Relaţia actuală dintre pedagogia 
Montessori şi teoriile contemorane 
din educaţie si 

Prelegere și analogie   

2 
 psihologie.    
     

6. 
Educaţia Freinet. personalitatea şi 
opera lui C. Freinet. 

Prelegere și analogie   
2 

     

7. 
Principii şi metode în cadrul 
educaţiei Freinet. 

Prelegere și analogie   

 

    2 
8. Jurnalul şcolar. Prelegere și analogie    

    2 

9. 

Pedagogia Waldorf. Personalitatea si 
opera lui Rudolf Steiner. 
Fundamentele filosofice ale operei 
educationale a lui Rudolf Steiner ( 
Frobel, Fichte, Schelling, Goethe) 

Prelegere și analogie   

 

    2 

10. 
Principii şi metode ale pedagogiei 
Waldorf. 

Prelegere și analogie   

 

    2 

11. 

Tipul de activităţi şi proiectarea 
acestora în cadrul unei şcoli 
Waldorf. 

Prelegere și analogie   

 



    2 
12. Pedagogia Step by step Prelegere și analogie    

 
Principii şi metode in cadrul 
pedagogie step by step 

  
2 

     

13. 

Proiectarea şi desfăşurarea 
activităţilor in cadrul sistemului step 
by step. 

Prelegere și analogie   

2 
     

14. 
Problematica integrării pedagogiilor 
alternative 

Prelegere și analogie   

 

    2 
 

8.2. Seminar  
 

 

 

 

1 
Reglementările legale privind  alternativele 
educationale 

 
 

 

 în România.     

analogie, analize 
comparative, lectura și 
analiza de text  

2 

         

2 Pedagogia Montessorri. Analiza lucrarii :    

 Antropologia pedagogică. Metoda de cunoaşterea a 

analogie, analize 
comparative, lectura și 
analiza de text  

2 

 copilului.        
     

3 Modul de organizare şi desfăşurare a activităţii intr-o    

 şcoală Montessori. Invăţământul Montessori în lume.  

analogie, analize 
comparative, lectura și 
analiza de text  

2 

     

4 Metodele   specifice  pedagogiei  Freinet:  Jurnalul    

 şcolar, manualul.    

analogie, analize 
comparative, lectura și 
analiza de text  

2 

       

5 Şcoala Waldorf: principiul libertăţii.     2 

     

analogie, analize 
comparative, lectura și 
analiza de text  

 

6 Sistemul Step by step    analogie, analize 
comparative, lectura și 
analiza de text 

2 

   

 

7 Susţinerea portofoliilor didactic de evaluare  analogie, analize comparative, 
lectura și analiza de text 

2 
       



 
Teme pentru evaluare si prezentare cadrul colocviului 

 
1. Grupa 1 : Problematica pedagogiilor alternative 

 
2. Grupa 2 : Pedagogia Waldorf 

 
3. Grupa 3: Pedagogia Montessori 

 
4. Grupa 4: Pedagogia: Step by step,  pedagogia Freinet. 

 
STUDENŢII ŞI CURSANŢII ÎŞI ALEG O GRUPĂ TEMATICĂ. PREZENTĂRILE 
TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE ASPECTE: 

 
1. Fundamentarea, înte meietorul tipului de pedagogie alternativă ales pentru prezentare 

 
2. Lucrări repre zentative pentru tipul de pedagogie alternativă ales pentru pre zentare 

 
3. Aspecte pedagogice, educaţionale, didactice, metodologice ale tipului de pedagogie ales 

pentru prezentare 
 

4. Situaţia aplicării în România a tipului de educaţie alternativă ( legislaţie, reprezentanţi, 
asociaţii, lucrări fundame ntale traduse, practici educaţionale). 

 
Fiecare membru al grupei va prezenta un aspect din problematica de mai sus, prezentarea va fi 
redactată la calculator max. 1 pag. Format A 4, Times New Roman 12. 
Fiecare grupă va pre zenta tabelul cu temele pregătite de fiecare membru al 
grupei.Pre zentările redactate şi vor fi pre date la sfârşitul colocviului 

 
Evaluarea : 
 

Adecvarea prezentării la tematica disciplinei : 2 puncte 
 

Adecvarea la lucrările de specialitate recomandate: 2 puncte 
 

Calitatea expunerii şi a răspunsurilor în cadrul prezentării: 2 puncte 
 

Cerinţa: “Ce am învăţat din studiul problematicii expuse(5 propoziţii)” este 
obligatorie 2 puncte 

 
Activitatea şi pre zenţa la curs uri, seminarii excursie de studiu- 1punct 

 
Redactarea la calculator a prezentării: 1 punct 

 
Format prezentare: 

 
Times New Roman 12  

 
Numele şi prenumele cursantului ………. 
Anul de studiu……………………………. 



Specializarea………………………………  
Data………………………………………. 
 

Disciplina: Pedagogii alte rnative 
Titlul prezentării:………………….. 
 

Introduce re( maxim 5-7 propoziţii) 
Cuprins(20 propoziţii)  
Evaluarea punctelor de vedere expuse în cadrul cuprinsului(5 propoziţii) 
Concluzie(5 propoziţii) 
Ce am învăţat din studiul problematicii expuse(5 propoziţii)OBLIGATORIU 
 

Bibliografie :  
Exemplu:  
Steiner, Rudolf, (2014): Cursul vieţii mele. O autobiografie neterminată. Editura Univers 
Enciclopedic Gold- Triade, Bucureşti.  
Resurse internet: 
 
Bibliografie:  
Constantin Cucoş - Istoria pedagogiei. Editura Polirom, Iaşi, 2000.  
Alfred Binet – Idei moderne despre copii; Editura Didactică şi Pedagogică., Bucureşti, 1970. 
Stefan Bârsănescu (coord) – Istoria Pedagogiei; Editura Didactică. şi Pedagogică, Bucuresti, 
1970.  
Ştefan Bârsănescu - Unitatea pedagogiei contemporane ca ştiinţa; Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti,1976.  
Edouard Claparede – Educaţia funcţională; Editura Didactică şi Pedagogică, Bucuresti, 1973. 
John Dewey – Democraţie şi educatie; Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1977. John 
Dewey - Trei scrieri despre educaţie; Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1977. Maria 
Montessori- Descoperirea copilului; Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977. Johann 
Pestalozzi- Cum îşi învaţă Gertruda copiii; Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1977. 
Johann Pestalozzi - Texte alese; Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1965.  
Jean Piaget – “Psihologia lui Edouard Claprede”, în Edouared Claparede – Psihologia copilului 
şi pedagogia experimentală; Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975.  
Platon – Opere vol. V, Republica; Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1986.  
Mihaela Şt. Rădulescu – Pedagogia Freinet. Un demers innovator. Editura Polirom, Iaşi, 2002. 
Ion Ghe. Stanciu – O istorie a pedagogiei universale si româneşti până la 1900; Ed. Didactică şi 
Pedagogică , Bucureşti, 1977  
Ion Ghe. Stanciu - Scoala şi doctrinele pedagogice in sec. XX, Ediţia a II-a revizuită; Editur a 
Didactică şi Pedagogică , Bucureşti, 1995  
Rudolf Steiner – Innoirea artei pedagogico-didactice prin ştiinţa spirituală; Centrul pentru 
pedagogia Waldorf din România, Bucureşti, 1991.  
Rudolf Steiner – Educaţia pentru Libertate. Pedagogia lui Rudolf Steiner. Editura Triade, Cluj 
Napoca, 1994.  
Lev Tolstoi – Texte pedagogice; Editura de Stat Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1960. 
Konstantin D.Usinski- Omul ca obiect al educatiei. O experienţă de antropologie pedagogic.  
Editura  Didactică şi Pedagogică , Bucureşti, 1974-5. 



9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu aşteptãrile  repreze ntanţilor comunitãţii  
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori repre zentativi din domeniul aferent 
programului 
 
I. Cunoaştere şi înţelegere  
Capacitatea de a cunoaşte şi înţelege:   

cunoaşterea, definirea, analiza, explicarea şi discutarea conceptelor pedagogice 
fundamentale;   
cunoaşterea, definirea, analiza şi interpretarea structurii sistemului de învăţământ; 
cunoaşterea, definirea, analiza, discutarea şi interpretarea componentelor procesului 
de învăţământ;  

II. Deprinderi intelectuale sau academice 
Capacitatea de a:   

- raportare critică la situaţii educaţiuonale concrete: învăţarea , stiluri de învăţare: 
predarea , stiluri de predare;   
să aplice diverse soluţii şi modele de adaptare curriculară şi să aprecieze din 
perspectiva calităţii experienţelor de învăţare ale elevilor eficienţa acestora;   
să integreze într-o manieră flexibilă soluţiile de dezvoltare curriculară propuse pe 
parcursul cursului în demersuri ale practicii pedagogice; 

III. Deprinderi profesionale/practice 
Capacitatea de a:   

experimenteze diverse modalităţi de organizare integrată, d iferenţiată şi 
individualizată a curriculum- ului;   
cunoaşterea, explicarea, analiza etapelor proiectării pedagogice; 
cunoaşterea, compararea, analizarea tipologiei lecţiei. 

IV. Deprinderi transferabile  
Capacitatea de a:  
. să aplice diverse soluţii şi modele de adaptare curriculară şi să aprecieze din perspectiva 
calităţii experienţelor de învăţare ale elevilor eficienţa acestora  
 

10. Evaluare  
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 10.3 

  Metode de Pondere 
  evaluare din nota 
   finalã 

10.4 Curs 

Colocviu – conform precizarilor de elaborare de 
la tematica cursului 

Evaluare 
sumativă la 
sfârşitul 
semestrului 
 
Elaborare 
portofoliu 
didactic 
 

25% 

 

raspunsurile 
din cadrul 
colocviului 
 
 
25% 

 
 
  

   
10.5 Seminar/laborator Activitate la curs şi seminar Evaluare 50% 

  formativă  
  (pe tot  



  parcursul  
  semestrului)  

10.6 Standard minim de performanţã - elaborarea portofoliului didactic  
Nota 5(cinci) se acordă pentru realizarea portofoliului (elaborare şi susţinerea acestuia în 
cadrul seminarului) + răspunsul corect la intrebari in cadrul colocviului .  
Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) :  
Nota 10(zece) se acordă pentru :   

pentru realizarea portofoliului didactic si raspuns la toate intrebarile din 
cadrul colocviului   
realizare portofoliul didactic şi participare la cel puţin 7 cursuri şi 7 seminarii 

    
Nota finală:    

portofoliul didactic    25 % 
raspunsurile din cadrul colocviului 25% 

activitate si prezenţă la curs şi seminar  50% 
   

   
  

  
   

Data completãrii       Semnãtura titularului de curs           Semnãtura titularului de seminar 
 1 Octombrie 2020             Lector univ. dr.                                     Lector univ. dr.  
                                        Vîrtop Sorin-Avram                          Vîrtop Sorin-Avram                                                                             
 
 
 
   
 
 
 
Data avizãrii în departament                            Semnãtura directorului de departament 
               ........................                                                    ..........................  

     
 
 
 

          Semnătură Decan
              

...........................  



                              
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Didactica matematicii în învăţământul primar şi 

preşcolar 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.univ. Vasile Lupulescu 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Prof.univ. Vasile Lupulescu 
2.4. Anul de studii I 2.5. Semestrul  II 
2.6. Codul disciplinei UCB.01.4.1.O.S.2.14 2.7. Număr de credite 5 
2.8. Tipul de evaluare Examen 2.9. Regimul disciplinei DS 

Obligatoriu 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1 
3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

42 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri  21 
Tutoriat  0 
Examinări 2 
Alte activităţi 0 
3.7. Total ore studiu individual 83 
3.8. Total ore pe semestru 125 
 

 
          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de 
desfăşurare a 
cursului  

Online, Platforma Office 365:  
Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 

5.2. de 
desfășurare a 
seminarului 

Online, Platforma Office 365: Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică 
universitară; 

 
 

1. Date despre program 
 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2. Facultatea Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3. Departamentul Litere și Științe ale Educației  
1.4. Domeniul de studii  Ştiinţe ale Educației 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum  Matematica – învățământ primar și preșcolar 
4.2. de competenţe Matematica – învățământ primar și preșcolar 



6. Competențe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

n 
P

ro
fe

si
on

al
e 

C1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru 
învățământul primar și preșcolar. 
C1.1 Identificarea şi asimilarea principalelor teorii ale învăţării, a conţinuturilor specifice şi a 
curriculumului matematicii şi a principalelor orientări în didactica acestei discipline. 
C1.2 Utilizarea, interpretarea, prelucrarea şi aplicarea cunoştinţelor de matematică, didactica 
matematicii în cadrul întregului demers didactic de proiectare a activităţilor instructiv-educative. 
C1.3 Identificarea și aplicarea principiilor şi strategiilor didactice în proiectarea activităţilor 
matematice specifice învățământului primar. 
C1.5 Elaborarea modelelor de proiectare a activităţilor matematice şi/sau extracurriculare. 
C2. Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi 
preşcolar 
C2.1 Transpunerea în practică a cunoştinţelor privind didactica matematicii în învățământul primar. 
C2.2 Utilizarea cunoştinţelor de didactica matematicii în realizarea activităţilor instructiv- 

educative din învăţământul primar. 
C2.3 Aplicarea principiilor şi metodelor didactice specifice matematicii care să asigure progresul 
şcolarilor. 
C2.4 Evaluarea eficacităţii strategiilor utilizate şi a impactului lor asupra elevilor prin raportare la 
standarde şi obiective enunţate în documentele curriculare. 
C3. Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de 
preşcolari/şcolarii mici 
C3.1 Identificarea şi aplicarea principiilor, rolurilor, funcţiilor şi scopurilor evaluării, precum şi a 
metodelor şi instrumentelor de evaluare potrivite cu stadiul de dezvoltare psihică, fizică, 

intelectuală şi afectivă a elevilor. 
C3.2 Utilizarea unei game largi de metode şi instrumente de evaluare, înregistrare, analiză şi 
comunicare a rezultatelor evaluării, specifice învăţământului primar. 
C3.3 Sesizarea dificultăţilor în adaptare/învăţare întâmpinate de elevi şi acordarea asistenţei 
necesare pentru depăşirea lor şi obţinerea progresului în învăţare. 
C3.4 Utilizarea informaţiilor obţinute din evaluări pentru o autoanaliză critică a propriei activităţi şi 
identificarea unor soluţii optime pentru ameliorarea acesteia. 

C
om

pe
te

nţ
e 

   
   

tr
an

sv
er
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le

 CT1. Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni 
valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei 
CT2. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice 
desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei 
CT3. Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere formării şi 
dezvoltării profesionale continue 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Înţelegerea şi asimilarea principalelor concepte şi metode specifice didacticii 
matematicii în învăţământul primar 

7.2. Obiectivele specifice 1. Însuşirea şi utilizarea elementelor de didactică a matematicii în contexte 
educaţionale concrete 
2. Utilizarea strategiilor didactice adecvate proiectării şi desfăşurării activităţilor 
de predare – învăţare – evaluare în contexte educaţionale variate 
3. Modelarea didactică a demersului de învăţare a aritmeticii în contexte 
educaţionale reale 

 
 
 
 

1. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Obs. 



Prelegere introductivă.  
Prezentarea obiectivelor şi a tematicii cursului, a 
modalităţilor de organizare şi de evaluare. 

prelegere, prelegerea-dezbatere, 
explicaţia, conversaţia euristică, 
demonstraţia, problematizarea 

 
1 oră 

Matematica în învăţământul primar. Curriculum 
Naţional. Plan cadru. Programe. Competenţe. 

prelegere, prelegerea-dezbatere, 
explicaţia, conversaţia euristică, 
demonstraţia, problematizarea 

2 ore 

Strategii didactice în predarea – învăţarea matematicii 
la clasele I-IV. Metode. Mijloace de învăţământ. Forme 
de organizare a învăţării. Elemente de proiectare 
didactică. 

prelegere, prelegerea-dezbatere, 
explicaţia, conversaţia euristică, 
demonstraţia, problematizarea 

2 ore 

Formarea conceptului de număr natural. prelegere, prelegerea-dezbatere, 
explicaţia, conversaţia euristică, 
demonstraţia, problematizarea 

3 ore 

Metodologia predării-învăţării operaţiilor cu numere 
naturale. 

prelegere, prelegerea-dezbatere, 
explicaţia, conversaţia euristică, 
demonstraţia, problematizarea 

6 ore 

Metodologia predării fracţiilor. prelegere, prelegerea-dezbatere, 
explicaţia, conversaţia euristică, 
demonstraţia, problematizarea 

2 ore 

Metodologia predării unităţilor de măsură. prelegere, prelegerea-dezbatere, 
explicaţia, conversaţia euristică, 
demonstraţia, problematizarea 

2 ore 

Metodologia predării elementelor de geometrie. prelegere, prelegerea-dezbatere, 
explicaţia, conversaţia euristică, 
demonstraţia, problematizarea 

2 ore 

Jocul didactic matematic.  
Caracteristici. Rol. Organizare. Desfăşurare. Tipuri de 
jocuri didactice matematice. 

prelegere, prelegerea-dezbatere, 
explicaţia, conversaţia euristică, 
demonstraţia, problematizarea 

2 ore 

Metodologia rezolvării problemelor de aritmetică. 
Conceptul de problemă. Rezolvarea problemelor simple. 
Rezolvarea problemelor compuse. 

prelegere, prelegerea-dezbatere, 
explicaţia, conversaţia euristică, 
demonstraţia, problematizarea 

4 ore 

Evaluarea randamentului şcolar la matematică. 
Strategii de evaluare. Metode şi tehnici de evaluare. 

prelegere, prelegerea-dezbatere, 
explicaţia, conversaţia euristică, 
demonstraţia, problematizarea 

2 ore 

Bibliografie 
Aron I., Metodica predării aritmeticii la clasele I-IV, manual pentru liceele pedagogice, Ed. Didactică şi 
Pedagogică, 1967. 
Herescu Gh., Dumitru A., Matematică – Îndrumător pentru învăţători şi institutori, Ed. Corint, 2001. 
Magdaș, I., Didactica matematicii pentru învățământul primar și preșcolar, Presa Universitară Clujeană, 2014. 
Moș I., Didactica matematicii în învățământul primar, https://elearning.e-uvt.ro, 2017. 
Neacşu I. (coord.), Metodica predării matematicii la clasele I-IV, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1988. 
Petrovici, C., Didactica matematicii pentru învăţământul primar, Polirom, 2014. 
Roşu M., Metodica predării matematicii pentru colegiile universitare de institutori, Ed. CREDIS, 2007. 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Formarea conceptului de număr natural. Explicaţia, conversaţia euristică, 

conversaţia, problematizarea, jocul de rol, 
exerciţiul, brainstorming-ul. 

1 ore 

Predarea operaţiilor cu numere naturale. Explicaţia, conversaţia euristică, 
conversaţia, problematizarea, jocul de rol, 
exerciţiul, brainstorming-ul. 

1 ore 

Predarea fracţiilor. Explicaţia, conversaţia euristică, 
conversaţia, problematizarea, jocul de rol, 
exerciţiul, brainstorming-ul. 

2 ore 

Predarea unităţilor de măsură. Explicaţia, conversaţia euristică, 
conversaţia, problematizarea, jocul de rol, 

2 ore 



exerciţiul, brainstorming-ul. 
Predarea elementelor de geometrie. Explicaţia, conversaţia euristică, 

conversaţia, problematizarea, jocul de rol, 
exerciţiul, brainstorming-ul. 

2 ore 

Jocul didactic matematic. Explicaţia, conversaţia euristică, 
conversaţia, problematizarea, jocul de rol, 
exerciţiul, brainstorming-ul. 

2 ore 

Metodode speciale de rezolvare a 
problemelor de aritmetică. 

Explicaţia, conversaţia euristică, 
conversaţia, problematizarea, jocul de rol, 
exerciţiul, brainstorming-ul. 

2 ore 

Elemente de proiectare didactică. Explicaţia, conversaţia euristică, 
conversaţia, problematizarea, jocul de rol, 
exerciţiul, brainstorming-ul. 

2 ore 

 
9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Parcurgerea acestei discipline va dezvolta studenţilor competenţe de proiectare, desfăşurare şi evaluare a 
activităţilor didactice la disciplina Matematică/Matematică şi explorarea mediului, prin valorificarea strategiilor 
didactice adaptate obiectivelor educaţionale urmărite la nivelul acestei discipline 
 
10. Evaluare 

Tip 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs 

Cunoaşterea terminologiei utilizate  Evaluare sumativă la sfârșitul 
semestrului  

 
 

50% 
 
 
 
 
 

Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 

10.5. 
Seminar 

Media notelor acordate la seminar / lucrări 
practice 

Evaluare formativă (pe tot parcursul 
semestrului) 

10% 
 

Notele obţinute la testele periodice sau 
parţiale  

 20% 
 

Prezență la activitățile de seminar  10% 
 

Notele acordate pentru proiecte, teme de casă, 
referate, studii de caz 

 10% 
 

10.6. Standard minim de performanţă 
-Standarde minime pentru nota 5: cunoaşterea strict limitată la cunoştinţele de bază, chiar exprimate cu 
dificultăţi şi neînsoţite de posibilitatea de a formula generalizări limpezi; evitarea ambiguităţii,  a echivocului în ce 
priveşte definirea noţiunilor didacticii matematicii însuşirea corectă a procedurilor şi metodelor de rezolvare a 
exerciţiilor şi problemelor 
-Standarde pentru nota 10: un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare                                                         
a limbajului de specialitate 

       
                                                                 Semnătura titularului de curs şi seminar:          

 
 

 

Data avizării în department,                                                                            Director de department,  
 

Semnătură Decan  
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                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
    1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior   Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu 

1.2 Facultatea  Facultatea de Ştiințe ale Educației, Drept și Administrație Publică 
1.3  Departamentul         De Litere și Științele Educației 
1.4 Domeniul de studii    Științe ale educației 
1.5 Ciclul de studii                   I – Licenţă  
1.6 Programul de studii / Calificarea  Pedagogia învățământului primar și preșcolar 

 

    2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei              EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 1                                   Cod disciplină: 

UCB.01.4.1.O.C.2.20 
2.2 Titularul activităţilor de curs     

2.3 Titularul activităţilor de LP  Conf.univ.dr. Badea-Miss Georgian 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare* V 2.7 Regimul disciplinei** OC 
* E/ C/ V -  Examen  Colocviu  Verificare conform cu planul de învăţământ ** OF/OS/OD/OC disciplină obligatorie fundamentală / de 

specialitate / în domeniul licenţei / complementară;  AF / AS / AL / AC disciplină opţională fundamentală / de specialitate / în 

domeniul licenţei / complementară; DF – disciplină facultativă 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 1 din care: 3.2 curs - 3.3 LP  1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 14 din care: 3.5 curs - 3.6  LP  14 
3.7 Distribuţia fondului de timp  în ore de pregătire individuală 

   - Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             15 
   - Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren                                                                     - 
   - Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   20 
   - Tutoriat 0     - Examinări   1 

- Alte activităţi ..................................                                      0 
3.8 Total ore studiu individual      36 3.9 Total ore pe semestru           50 
3.10 Numărul de credite              2 

 

    4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum        - Nu este cazul 
4.2 de competenţe        - Nu este cazul  

 

    5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului - 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Baza de sport 

Materiale didactice specifice 

Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul - activitatea se va desfăşura 

online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă platformă agreată. 
Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format electronic pentru o mai buna 

înţelegere a materiei. 

 

    6. Competenţele specifice acumulate 
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CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și preșcolar. 

Formarea sistemului de deprinderi şi priceperi practice care permit studentului să se orienteze în domeniul 

motricităţii (recunoaşterea situaţiilor problematice şi orientarea spre soluţiile de rezolvare). 

Studentul să fie capabil să construiască sisteme de acţionare complexe plecând de la principiile şi 
conceptele teoretice, orientate pe principalele categorii de obiective ale exerciţiului fizic şi activităţii fizice 

aplicate. 

CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 
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CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 
CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice desfășurării 

proiectelor și a programelor din domeniul științelor educației                                   

CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea formării și 

dezvoltării profesionale continue 

 

    7. Obiectivele disciplinei  
7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Familiarizarea studenților cu domeniul educației fizice si sportului, cu conceptele fundamentale, cu 

principalele teorii explicative ale domeniului, asigurarea efectelor de compensare asupra activităţii 

intelectuale, a tratamentului asupra sedentarismului, stresului şi oboselii 

7.1. Obiectivele 

specifice 

OS1 – cuprinderea tuturor studenţilor în practicarea sistematică şi independentă a exerciţiilor fizice şi a 

sporturilor preferate;  

OS2 – formarea convingerilor şi deprinderilor de practicare independentă a exerciţiilor fizice şi a sporturilor 

preferate, în scop igienic, deconectant a viitorilor lor elevi;  

OS3 – însuşirea cunoştinţelor în vederea realizării capacităţii de organizare a sarcinilor care le vor avea ca 

organizatori de activităţi educative cu caracter sportiv; 

OS4 – îmbunătăţirea continuă a stării de sănătate, a vigorii fizice, psihice precum şi a dezvoltării corporale 

armonioase;  

OS5 – ridicarea nivelului general de motricitate şi însuşirea elementelor de bază din practica unor ramuri 

sportive;  

OS6 – formarea şi consolidarea unui sistem de cunoştinţe practice şi teoretice (didactice, metodice, tehnice, 

organizatorice) în concordanţă cu sarcinile generale ale învăţământului superior;  

OS7 – modelarea stărilor psihocomportamentale şi transpunerea acestora în practica vieţii sociale (fair-play, 

spirit de echipă, responsabilitate, perseverenţă, hotărâre, încredere, stăpânire de sine. 

 

    8. Conţinuturi 

8.2 Seminar/laborator / lucrări practice  
Nr. 
ore 

Obs. 

1.  Atletism: elemente din şcoala alergării, săriturii, aruncării  1 oră  

2. Circuit de dezvoltare fizică generală. 1 oră  

3. Tehnica săriturii în lungime de pe loc. 1 oră  

4. Gimnastică: exerciţii de front şi formaţii 1 oră  

5. Trasee   aplicative   combinate   cu   elemente   de   alergare,   echilibru, escaladare, târâre, 

căţărare, transport 

1 oră  

6. Practicarea globală a jocului pe terenuri reduse şi pe terenuri normale, cu efective diferite. 1 oră  

7. Joc bilateral cu urmărirea capacităţii de a folosi cele mai adecvate procedee la momentul 

potrivit. Noţiuni de regulament: ,,mingea de arbitru”. 

1 oră  

8. Diversificarea procedeelor de aruncare la poartă de la semicerc şi de la distanţă – consolidare 

în condiţii de adversitate. Noţiuni de regulament: ,,aruncarea liberă”, ,,aruncarea de la 7 
metri”. 

1 oră  

9. Marcajul - demarcajul – consolidare cu accent pe dezvoltarea capacităţii de anticipare a 

acţiunilor adversarului. Joc şcoală. Noţiuni de regulament: ,,aruncarea de începere”, 

,,aruncarea de la margine”. 

1 oră  

10. Instruirea elementelor tehnico - tactice specifice fazei I şi fazei a IIa a atacului, contraatacul 

şi contraatacul susţinut (cu accent pe consolidarea startului rapid şi oportun anticipat, 

prinderea mingii venite din urmă, sincronizarea acţiunilor vârfurilor, eficienţa aruncării). 

1 oră  

11. Instruirea elementelor tehnico - tactice specifice fazei I şi fazei a IIa a apărării, replierea şi 
organizarea apărării (oprirea contraatacului, marcajul de intercepţie, scoaterea mingiei din 

dribling). Noţiuni de regulament: ,,comportarea faţă de adversar”. 

1 oră  

12. Atacul şi apărarea în sistem, circulaţii active de minge şi jucători - scoaterea mingii de la 

adversar - blocarea aruncărilor la poartă. 

1 oră  

13. Verificarea nivelului de însuşire a elementelor tehnico - tactice predate, în cadrul jocului 

bilateral. 

1 oră  

14. Probe și norme de control. 1 oră  
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8.2 Seminar/laborator / lucrări practice  
Nr. 
ore 

Obs. 

Metode de 

predare 

• Expuneri;  

• Demonstraţii;   

• Demonstraţii intuitive;  

• Explicaţii însoţite de demonstraţii 

 

8.3 Bibliografie obligatorie  

1. Cârstea, Gh. – Teoria și metodica ed. Fizice și sportului. Editura Anda, București, 2000 

2. Cârstea Gh.   - Teoria şi Metodica Educaţiei fizice şi sportului , Editura Universul, Bucureşti, 1993 

3. Dragnea, A. –  Teoria activităților motrice, Editura Didactică și pedagogică, București, 1996 

4. Dragnea, A., Bota, A., Teoria activităţilor motrice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999 

5. Dragnea, A. , Mate – Teodorescu, S. – Teoria Sportului, Editura FEST, București, 2000 

8.4 Bibliografie opţională 

 

 

    9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cerințele actuale ale societăţii, cu nevoia studenţilor de compensare a muncii 

intelectuale intensive şi mai ales de menţinere a unei stări de sănătate optime. Considerăm că incluziunea studenţilor de 

piaţa muncii este condiţionată si de capacitatea fizică de a depune efort, de capacitatea de socializare, de starea de sănătate 

bună, de adoptare a unui stil de viaţă sănătos, acestea fiind unele din efectele participării  studenţilor la orele de educaţie 
fizică universitară 

 

      10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Tipul şi criteriul de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 
  

  

10.5 Laborator  

Prezenţa  / Activitate  lecție   Evaluare sumativă la sfârșitul semestrului 

 
Verificare pe parcurs 

50% 

 
50% 

10.6 Standard minim de performanţă                                                        

-Standarde minime pentru nota 5: 

Obținerea notei de trecere la verificările de pe parcurs este condiție de promovabilitate 

-Standarde pentru nota 10:            

Stăpânirea cunoștințelor de bază și efectuarea lucrărilor practice la nivel ridicat.  

 

 

           
                                                                 Semnătura titularului de curs:    -      

 

 
                                                             Semnătura titularului de seminar:   

 

 

 

 

 

 

Data avizării în department,                                                                            Director de department,  

 

 

 

    Semnătură Decan,  
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                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
    1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior   Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu 

1.2 Facultatea  Facultatea de Ştiințe ale Educației, Drept și Administrație Publică 
1.3  Departamentul         De Litere și Științele Educației 
1.4 Domeniul de studii    Științe ale educației 
1.5 Ciclul de studii                   I – Licenţă  
1.6 Programul de studii / Calificarea  Pedagogia învățământului primar și preșcolar 

 

    2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei              EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 2                                   Cod disciplină: 

UCB.01.4.1.L.C.3.18 
2.2 Titularul activităţilor de curs     

2.3 Titularul activităţilor de LP  Conf.univ.dr. Badea-Miss Georgian 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare* C 2.7 Regimul disciplinei** DF 
* E/ C/ V -  Examen  Colocviu  Verificare conform cu planul de învăţământ ** OF/OS/OD/OC disciplină obligatorie fundamentală / de 

specialitate / în domeniul licenţei / complementară;  AF / AS / AL / AC disciplină opţională fundamentală / de specialitate / în 

domeniul licenţei / complementară; DF – disciplină facultativă 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs - 3.3 LP  2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs - 3.6  LP  28 
3.7 Distribuţia fondului de timp  în ore de pregătire individuală 

   - Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             10 
   - Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren                                                                     - 
   - Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   10 
   - Tutoriat 0     - Examinări   2 

- Alte activităţi ..................................                                      0 
3.8 Total ore studiu individual      22 3.9 Total ore pe semestru           50 
3.10 Numărul de credite              2 

 

    4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum        - Nu este cazul 
4.2 de competenţe        - Nu este cazul  

 

    5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului - 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Baza de sport 

Materiale didactice specifice 

Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul - activitatea se va desfăşura 

online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă platformă agreată. 
Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format electronic pentru o mai buna 

înţelegere a materiei. 

 

    6. Competenţele specifice acumulate 
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CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și preșcolar. 

Formarea sistemului de deprinderi şi priceperi practice care permit studentului să se orienteze în domeniul 

motricităţii (recunoaşterea situaţiilor problematice şi orientarea spre soluţiile de rezolvare). 

Studentul să fie capabil să construiască sisteme de acţionare complexe plecând de la principiile şi 
conceptele teoretice, orientate pe principalele categorii de obiective ale exerciţiului fizic şi activităţii fizice 

aplicate. 

CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 
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CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 
CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice desfășurării 

proiectelor și a programelor din domeniul științelor educației                                   

CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea formării și 

dezvoltării profesionale continue 

 

    7. Obiectivele disciplinei  
7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Familiarizarea studenților cu domeniul educației fizice si sportului, cu conceptele fundamentale, cu 

principalele teorii explicative ale domeniului, asigurarea efectelor de compensare asupra activităţii 

intelectuale, a tratamentului asupra sedentarismului, stresului şi oboselii 

7.1. Obiectivele 

specifice 

OS1 – cuprinderea tuturor studenţilor în practicarea sistematică şi independentă a exerciţiilor fizice şi a 

sporturilor preferate;  

OS2 – formarea convingerilor şi deprinderilor de practicare independentă a exerciţiilor fizice şi a sporturilor 

preferate, în scop igienic, deconectant a viitorilor lor elevi;  

OS3 – însuşirea cunoştinţelor în vederea realizării capacităţii de organizare a sarcinilor care le vor avea ca 

organizatori de activităţi educative cu caracter sportiv; 

OS4 – îmbunătăţirea continuă a stării de sănătate, a vigorii fizice, psihice precum şi a dezvoltării corporale 

armonioase;  

OS5 – ridicarea nivelului general de motricitate şi însuşirea elementelor de bază din practica unor ramuri 

sportive;  

OS6 – formarea şi consolidarea unui sistem de cunoştinţe practice şi teoretice (didactice, metodice, tehnice, 

organizatorice) în concordanţă cu sarcinile generale ale învăţământului superior;  

OS7 – modelarea stărilor psihocomportamentale şi transpunerea acestora în practica vieţii sociale (fair-play, 

spirit de echipă, responsabilitate, perseverenţă, hotărâre, încredere, stăpânire de sine. 

 

    8. Conţinuturi 

8.2 Seminar/laborator / lucrări practice  
Nr. 
ore 

Obs. 

1.  Circuit de dezvoltare fizică generală. 2 ore  

2. Exerciţii din tehnica fără minge (jocuri dinamice) 2 ore  

3. Exerciţii de tehnică individuală cu minge, aruncarea şi prinderea (jocuri) 2 ore  

4. Exerciţii de tehnică individuală cu minge, driblingul (jocuri)  2 ore  

5. Exerciţii de tehnică individuală cu minge, oprirea și pivotul (jocuri) 2 ore  

6. Exerciţii de tehnică individuală cu minge, aruncarea la coș, la poartă, șutul la poartă (jocuri) 2 ore  

7. Exerciţii de tehnică individuală cu minge, marcajul, demarcajul (jocuri) 2 ore  

8. Jocuri, ștefete și parcursuri aplicative cu elemente din jocul sportiv 2 ore  

9. Structuri tehnico - tactice pentru consolidarea deprinderilor cu specific din jocul sportiv 2 ore  

10. Jocuri cu temă 2 ore  

11. Jocuri cu reguli simplificate 2 ore  

12. Verificarea nivelului de însuşire a elementelor tehnico - tactice predate, în cadrul jocului  2 ore  

13. Probe și norme de control. 4 ore  

Metode de 

predare 

• Expuneri;  

• Demonstraţii;   

• Demonstraţii intuitive;  

• Explicaţii însoţite de demonstraţii 

 

8.3 Bibliografie obligatorie  

1. Cârstea, Gh. – Teoria și metodica ed. Fizice și sportului. Editura Anda, București, 2000 

2. Cârstea Gh.   - Teoria şi Metodica Educaţiei fizice şi sportului , Editura Universul, Bucureşti, 1993 

3. Dragnea, A. –  Teoria activităților motrice, Editura Didactică și pedagogică, București, 1996 
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4. Dragnea, A., Bota, A., Teoria activităţilor motrice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999 
5. Dragnea, A. , Mate – Teodorescu, S. – Teoria Sportului, Editura FEST, București, 2000 

8.4 Bibliografie opţională 

 

 

    9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cerințele actuale ale societăţii, cu nevoia studenţilor de compensare a muncii 

intelectuale intensive şi mai ales de menţinere a unei stări de sănătate optime. Considerăm că incluziunea studenţilor de 

piaţa muncii este condiţionată si de capacitatea fizică de a depune efort, de capacitatea de socializare, de starea de sănătate 

bună, de adoptare a unui stil de viaţă sănătos, acestea fiind unele din efectele participării  studenţilor la orele de educaţie 
fizică universitară 

 

      10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Tipul şi criteriul de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 
  

  

10.5 Laborator  
Prezenţa  / Activitate  lecție   Evaluare sumativă la sfârșitul semestrului 

 

Verificare pe parcurs 

50% 
 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă                                                        

-Standarde minime pentru nota 5: 

Obținerea notei de trecere la verificările de pe parcurs este condiție de promovabilitate 

-Standarde pentru nota 10:            

Stăpânirea cunoștințelor de bază și efectuarea lucrărilor practice la nivel ridicat.  

 

 

           
                                                                 Semnătura titularului de curs:    -      

 

 
                                                             Semnătura titularului de LP:   

 

 

 

 

Data avizării în department,                                                                            Director de department,  

 

 

    Semnătură Decan,  

 



                             
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei FUNDAMENTELE PSIHOPEDAGOGIEI SPECIALE 
2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Piscupu-Dobrescu Rodica 
2.3. Titularul activităţilor de seminar  
2.4. Anul de studii I 2.5. Semestrul  II 
2.6. Codul disciplinei UCB.01.4.1.O.D.2.11 2.7. Număr de credite 4 
2.8. Tipul de evaluare Ex 2.9. Regimul disciplinei DD 

Obligatoriu 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator  
3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

28 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator  

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 45 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri   
Tutoriat   
Examinări 2 
Alte activităţi  
3.7. Total ore studiu individual 72 
3.8. Total ore pe semestru 100 
 

 
          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 predare online: utilizare platforma Microsoft Teams, acces la internet.  
 

5.2. de desfășurare a 
seminarului 

 

 

 

 

 

 

1. Date despre program 
 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2. Facultatea Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3. Departamentul Litere și Științe ale Educației  
1.4. Domeniul de studii  Ştiinţe ale Educației 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum   
4.2. de competenţe  



 

 

6. Competențe specifice acumulate 
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CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și preșcolar. 
CP2. Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar și preșcolar 
CP3. Evaluarea proceselor de învățare, a rezultatelor și a progresului înregistrat de preșcolari / școlari mici. 
CP4. Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a procesului de învățământ și a 
activităților de învățare / integrare socială specifice vârstei grupului țintă 
CP5. Consilierea, orientarea și asistarea psihopedagogică a diverselor categorii de persoane / 
grupuri educaționale (preșcolari / școlari mici / elevi, familii, profesori, angajați etc.) 
CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 
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 CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 
CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice desfășurării proiectelor 
și a programelor din domeniul științelor educației                                   
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea formării și 
dezvoltării profesionale continue 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

 Dobândirea unor cunoştinte şi abilităti de bază cu privire la aria 
psihopedagogiei speciale. 

7.2. Obiectivele specifice Obiective cognitive  
 Evidenţierea necesităţii unei abordări din perspectiva psihopedagogiei 

speciale în vederea formării specialistului pentru domeniul educaţiei 
şcolare; 

 Cunoașterea și operarea cu conceptele fundamentale ale psihopedagogiei 
speciale;  

 Familiarizarea studenţilor cu principalele abordări teoretice şi orientări 
metodologice din domeniul psihopedagogiei speciale;  

 Cunoașterea  principalelor metode de analiză a situaţiilor educaţionale din 
perspectiva psihopedagogiei speciale 

 Identificareaa și cunoașterea  principalele caracetristici ale diferitelor 
tipuri de dizabilități  

Obiective procedurale  
 Argumentarea din perspectivă psihopedagogică a funcţiilor formativ – 

educative ale familiei, şcolii şi ale specialiştilor implicaţi în lucrul cu 
persoanele cu deficienţe (logoped, profesor psihopedagog etc.);  

 Utilizare creativă, contextualizată și personalizată, a cunoştinţelor de 
psihopedagogie specială în practica educaţională;  

 Analiza şi intervenţia adecvată în situaţii şcolare concrete (de ex. 
Elaborarea unor strategii de prevenire şi diminuare a insuccesului şcolar); 

 Construirea unui punct de vedere personal privind propriile manifestări 
comportamentele şi ale celorlalţi . 

Obiective atitudinale  
 Dezvoltarea unor atitudini realiste şi optimiste privind rolul educaţiei în 

integrarea socială a persoanelor cu deficienţe  
 Cultivarea interesului pentru problematica actuală a persoanelor cu 

deficienţe  
 Respectarea normelor de deontologie profesională, fundamentate pe 

opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei  
 

 



 

  8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Obs. 

 Psihopedagogia specială – aspecte teoretice, cadrul conceptual, 
stadiul actual şi tendinţele privind reabilitarea, educaţia şi 
asistenţa persoanelor cu cerinţe speciale 

Prelegerea 
2 ore 

 Aspecte ale problematicii persoanelor aflate în dificultate. 
Aspectul medical – deficiența. 
Aspectul functional – incapacitatea. 
Aspectl social. 

Prelegere interactivă 

Studiu de caz 2 ore 

 Dezvoltarea copilului cu dizabilități. 
Factorii care condiţionează dezvoltarea copilului. Relaţia dintre 
factorii ereditari, factorii de mediu şi factorii educaţionali. 
Trăsături comune ale dezvoltării. Dezvoltarea compensatorie. 

Expunere interactivă Problematizarea 

2 ore 

Metodele psihopedagogiei speciale 
Tipuri de metode: 
a. Observaţia 
b. Experimentul: natural şi de laborator 
c. Testele: verbale şi nonverbale 
d. Conversaţia 
e. Analiza produselor activităţii 
f. Anamneza – studiul de caz. 
Mijloace şi instrumente de consemnare a informaţiei 
a. Caiet de observaţii; 
b. Fişa psihopedagogică individualizată; 
c. Caracterizările de etapă. 
 

Prelegere 

Expunere 

Problematizare 

4 ore 

Clasificarea dizabilitățilo.  
Clasificarea internationala a functionării, dizabilitătii şi 
sănătătii (CIF);  
Alte sisteme de clasificare (ICD; DSM). 

Prelegere Studiu de caz 

2 ore 

Principalele categorii de persoane cu dizabilități 
 Deficiența de intelect, (delimitări terminologice; 

etiologie; clasificare; forme clinice - caracteristici ale 
funcţiilor şi proceselor psihice specific fiecărei forme; 
integrare socilă). 

 Deficiența auditivă (delimitări terminologice; etiologie și 
clasificare; testarea auzului – măsuri psihopedagogice; 
caracteristici ale funcţiilor şi proceselor psihice; integrare 
social; demutizarea; metode de lucru cu elevii care au 
deficiențe de auz – sugestii metodologice). 

 Deficiența vizuală (delimitări terminologice; etiologie și 
clasificare; învăţarea scris-cititului în Braille; 
caracteristici ale funcţiilor şi proceselor psihice; integrare 
socioprofesională; orientarea în spațiu și în timp; 
problema compensării; metode de lucru cu elevii care au 
deficiențe de vedere – sugestii metodologice). 

 Deficiențele de limbaj (delimitări terminologice; etiologie 
și clasificare; terapia tulburărilor de limbaj; educarea 
personalităţii şi facilitarea comportamentelor adaptive; 
metode de lucru cu elevii care au dificultăți de citit/scris– 
sugestii metodologice). 

 Deficiențe fizice (delimitări terminologice; clasificare; 
specificul dezvoltării psihice şi integrării şcolare şi 
sociale; metode de lucru cu elevii care au deficiențe fizice 

Prelegere; expunerea interactivă, 
problematizarea 

12 ore 



– sugestii metodologice) 
 Tulburările de comportament (delimitări 

terminologice; cause și forme; ADHD – diagnostic și 
teapie; metode de lucru cu elevii care au tulburări de 
comportament – sugestii metodologice) 

 Dificultățile de învățare (delimitări terminologice; 
etiologie, tipuri si moduri de manifestare ale 
dificultăţilor de învăţare in invatarea scolară; specificul 
intervenţiei specializate în dificultăţile de învăţare; 
metode de lucru cu acești elevi – sugestii metidologice) 

Educatia incluziva - integrarea copiilor cu dizabilităţi în 
şcoala publică 
Delimitări conceptuale 
Demersuri ale integrării 
Particularităţi ale procesului de integrare 
Comportamente deficitare sau dezaptative ale elevului/copilului 
integrat 
Cadrul legal pentru desfășirarea educației inclusive 

Prelegere interactiva Studii de caz 

2 ore 

Adaptarea curriculară Expunere Exercitiul Problematizarea 2 ore 

Bibliografie obligatorie:  
Gherguţ A., 2006, Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale, Editura Polirom, Iaşi,  
Verza, E. şi Verza, F. E. (2011). Tratat de psihopedagogie specială, Editura Universităţii din Bucureşti: Bucureşti. 
Vrăşmaş, E., 2004, Introducere în educaţia cerinţelor speciale, Editura Credis, Bucureşti 
Bibliografie facultativă: 
Anca, M. (2003). Psihopedagogia deficienţilor de auz, PUC, Cluj-Napoca 
Gherguţ, Alois (2005). Sinteze de psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri şi obţinerea 
gradelor didactice, Editura Polirom, Iaşi 
Popovici, V.D. (1998). Elemente de psihopedagogia integrării, Ed. Pro Humanitate, Bucureşti 
Preda, V. (1993). Psihopedagogia deficienţilor vizuali, UBB, Cluj-Napoca 
Preda, V. (1998). Educaţia copiilor cu cerinţe speciale, în Ionescu, M. (coord.), “Educaţia şi 
dinamica ei”, Ed. Învăţământului, Bucureşti, p. 147-156. 
Roşan, A. (coord.) (2015). Psihopedagogie specială. Modele de Evaluare şi intervenţie, Editura 
Polirom, Iaşi.  
Verza E.F., 2004, Afectivitate si comunicare la copiii în dificultate, Editura Fundaţiei Humanitas, Bucureşti 
Vrăsmaş, T. (2001). Învăţământul integrat şi/sau inclusiv, Ed. Aramis, Bucureşti 
Ungureanu, D., (2000), Educaţia integrată şi şcoala incluzivă, Ed. de Vest, Timişoara.  
Ungureanu, D., (2000), Educaţia şi/sau şcoala incluzivă, Ed. Aramis, Bucureşti.  
ORDIN Nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016  
https://www.slideshare.net/alexadulcikaa/dsm-ivmanual-de-diagnostic-si-statistica-a-tulburarilor-mentale-
49136341 
https://www.academia.edu/9469176/LISTA_TABELAR%C4%82_A_BOLILOR_ICD-10-AM 
 
 

 

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Conținutul disciplinei răspunde ariilor tematice din domeniu abordate pe plan național și 
internațional la acest nivel de studii, constituind premise pentru dezvoltarea competențelor profesionale și 
transversale ale studenților 

 

10. Evaluare 

Tip 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea terminologiei utilizate  Evaluare sumativă la sfârșitul 50% 



Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor semestrului: evaluare orală 
 

Evaluare formativă (pe tot 

parcursul semestrului)  

 
 

50% 
 
 
 

Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 

10.5. 
Seminar 

   
 

 
 

10.6. Standard minim de performanţă 
-Standarde minime pentru nota 5:  
• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 
 

-Standarde pentru nota 10:            
• Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare                                                              
a limbajului de specialitate 

 
           

                                                                 Semnătura titularului de curs:        
 

   
                                                                     

                                                             Semnătura titularului de seminar:  - 
                                                                  

 
 
 

    Data avizãrii în departament                             Semnãtura directorului de departament 
               ........................                                                    ..........................  

 

 

       Semnătură Decan 
          ........................... 

 

 



                             
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei GEOGRAFIE SI DIDACTICA GEOGRAFIEI 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Neamțu Liviu 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf.univ.dr. Neamțu Liviu 
2.4. Anul de studii 3 2.5. Semestrul  6 
2.6. Codul disciplinei UCB.01.4.1.OS.6.08 2.7. Număr de credite 4 
2.8. Tipul de evaluare Examen 2.9. Regimul disciplinei DS 

Obligatorie 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1 
3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

42 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 24 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri  14 
Tutoriat   
Examinări 2 
Alte activităţi - 
3.7. Total ore studiu individual 58 
3.8. Total ore pe semestru 100 
 

 
          5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfășurare a 
cursului  

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – cursul se va desfăşura 

online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă platformă 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2. Facultatea Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3. Departamentul Litere și Științe ale Educației  
1.4. Domeniul de studii  Ştiinţe ale Educației 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum   Teoria si metodologia instruirii 

 Teoria si metodologia evaluarii 
 Pedagogia invatamantului primar si prescolar 

4.2. de competențe Identificarea conceptelor, metodelor și instrumentarului necesare predării 
învățării și evaluării;  
Descrierea conceptelor de bază și a metodelor specifice pedagogiei in 
invațământul primar și preșcolar; 



agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format electronic 
pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

5.2. de desfășurare a 
seminarului 

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
 Desfășurarea seminarelor cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – seminarul se va 

desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă 
platformă agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format 
electronic pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

 

6. Competențe specifice acumulate 
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CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și preșcolar. 
CP2. Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar și preșcolar 
CP3. Evaluarea proceselor de învățare, a rezultatelor și a progresului înregistrat de preșcolari / școlari mici. 
CP4. Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a procesului de învățământ și a 
activităților de învățare / integrare socială specifice vârstei grupului țintă 
CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 
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 CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 
CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice desfășurării proiectelor 
și a programelor din domeniul științelor educației                                   
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea formării și 
dezvoltării profesionale continue 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul 
general al 
disciplinei 

Însușirea principiilor și strategiilor didactice în proiectarea activităților instructiv-
educative la disciplina geografie şi a unei set de metode și instrumente de predare, 
învățare și evaluare a cunoștințelor geografice predate la nivelul învățământului 
preșcolar si primar, în vederea asigurării progresului preșcolarilor/școlarilor mici 

7.2. Obiectivele 
specifice 

1. Obiective Cognitive (Cunoaștere, înțelegere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare) 
Însușirea și valorificarea conceptelor esențiale din domeniul didacticii geografiei; 
Formarea de capacități de cunoaștere cu privire la fenomenele geografice și relațiile ce 
se stabilesc între obiecte și fenomene; 
Utilizarea adecvată a conceptelor si teoriilor din științele educației; 
Realizarea de conexiuni între rezultatele cunoașterii; 
Manifestarea deschiderii față de tendințele novatoare necesare dezvoltării profesionale; 
Manifestarea unei conduite metodologice inovative în plan profesional; 

2. Obiective procedurale (Instrumental-aplicative) 
Proiectarea conținuturilor instructiv-educative; 
Organizarea adecvată a activităților didactice în funcție de tipul de lecție dominant; 
Utilizarea metodelor si strategiilor de predare adecvate particularităților individuale/de 
grup, scopului si tipului lecției; 
Stabilirea materialelor si auxiliarelor didactice utilizate în activitățile de învățare 
Utilizarea optimă a factorilor spațio-temporali în vederea eficientizării procesului 
instructiv-educativ; 
Proiectarea evaluării (faze, forme, tipuri); 
Utilizarea strategiilor adecvate de evaluare individuală/de grup; 
Elaborarea instrumentelor de evaluare în funcție de scop si de particularitățile 
individuale/de grup; 
3. Obiective Atitudinale  
Manifestarea unor atitudini pozitive și responsabile față de geografie și față de 



activitatea didactică; 
Cultivarea unui mediu științific centrat pe valori și relații democratice; 
Promovarea unui sistem de valori culturale, morale și civice; 
Valorificare optimă și creativă a propriului potențial în activitățile științifice; 
Implicarea în dezvoltarea instituțională și în promovarea inovațiilor științifice; 
Angajarea în relații de parteneriat cu alte persoane – instituții cu responsabilități 
similare; 
Participarea la propria dezvoltare profesională; 

 

  8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Obs. 

Capitol 1: Direcţii de modernizare ale activităţii 
didactico-geografice  
 

Prelegerea; Conversația euristică; 
Studiul cărților; Problematizarea; 
Modelarea; Învățarea prin descoperire. 

2 

Capitol 2: Accentuarea rolului elevului prin strategii de 
explorare şi investigaţii și dezvoltarea caracterului 
relaţional al strategiilor didactice 

Prelegerea; Conversația euristică; 
Studiul cărților; Problematizarea; 
Modelarea; Învățarea prin descoperire. 

2 

Capitol 3: Contribuţia geografiei în formarea şi 
dezvoltarea gândirii elevilor din ciclul primar  

Prelegerea; Conversația euristică; 
Studiul cărților; Problematizarea; 
Modelarea; Învățarea prin descoperire. 

2 

Capitol 4 : Interdisciplinaritatea geografiei cu alte 
obiecte de învăţământ  

Prelegerea; Conversația euristică; 
Studiul cărților; Problematizarea; 
Modelarea; Învățarea prin descoperire. 

2 

Capitol 5 : Principiile didactico-geografice si 
intercondiționarea lor în procesul de predare-învatare  

Prelegerea; Conversația euristică; 
Studiul cărților; Problematizarea; 
Modelarea; Învățarea prin descoperire. 

2 

Capitol 6: Organizarea curriculumului geografic în 
vederea lărgirii orizontului şi interesului de cunoaştere 
al elevilor  

Prelegerea; Conversația euristică; 
Studiul cărților; Problematizarea; 
Modelarea; Învățarea prin descoperire. 

2 

Capitol 7: Forme de organizare şi desfăşurare a 
activităţii didactice pentru predarea – învăţarea 
geografiei  

Prelegerea; Conversația euristică; 
Studiul cărților; Problematizarea; 
Modelarea; Învățarea prin descoperire. 

2 

Capitol 8: Strategii didactice și modele strategice 
Prelegerea; Conversația euristică; 
Studiul cărților; Problematizarea; 
Modelarea; Învățarea prin descoperire. 

2 

Capitol 9: Utilizarea metodelor asociate strategiilor 
activizante  de evocare-explorare 

Prelegerea; Conversația euristică; 
Studiul cărților; Problematizarea; 
Modelarea; Învățarea prin descoperire. 

2 

Capitol 10: Utilizarea metodelor cu rol activ în strategii 
de tip explicare – esenţializare 

Prelegerea; Conversația euristică; 
Studiul cărților; Problematizarea; 
Modelarea; Învățarea prin descoperire. 

2 

Capitol 11: Utilizarea metodelor active în cadrul 
strategiilor de exersare – extindere 

Prelegerea; Conversația euristică; 
Studiul cărților; Problematizarea; 
Modelarea; Învățarea prin descoperire. 

2 

Capitol 12: Metode  de  predare-învăţare  cu  rol  pasiv  
utilizate  în  orele  de  geografie 

Prelegerea; Conversația euristică; 
Studiul cărților; Problematizarea; 
Modelarea; Învățarea prin descoperire. 

2 

Capitol 13: Integrarea mijloacelor de învăţământ în 
lecţiile de geografie 

Prelegerea; Conversația euristică; 
Studiul cărților; Problematizarea; 
Modelarea; Învățarea prin descoperire. 

2 



Capitol 14: Metodologia evaluării în activitatea 
didactico-geografică 

Prelegerea; Conversația euristică; 
Studiul cărților; Problematizarea; 
Modelarea; Învățarea prin descoperire. 

2 

Bibliografie obligatorie: 
1. Dulamă M.E. : Didactica geografiei , Ed. Dacia , Cluj Napoca, 1996. 

2. Dulamă M. E. Strategii şi tehnici didactice activizante cu aplicaţii în geografie, Ed. Dacia,  Cluj- 

Napoca, 2002 

3. Dulamă M.E: Elemente de didactică-teorie și practică , Ed. Clusium , Cluj-Napoca, 2008. 

4. Mândruţ O. , Apostol G. : Curriculum şcolar geografic , Ghid metodic , Ed. Corint 1998 

5. Stan, Liliana: Elemente de didactica geografiei, Editura Polirom, - Iaşi,  2003 

6. Steva D.E. , Filoti C. , Horaicu C. , Vlasov D. : Geografie - Geologie. Ghid metodologic , Ed. Polirom 

, Iaşi, 2000  

7. Tomescu, V.: Didactica geografiei, Editura Universitaria, Craiova, 2003 
Bibliografie facultativă: 
1. Dănuţ O. , Enache M. , Oltescu E. : Metodica predării geografiei -  Ed. Didactică şi Pedagogică , 

Bucureşti 1984. 

2. Dulamă M.E., Roșcovan S. : Didactica geografiei , Ed. Graf, Chișinău, 2007 

 

8.2. Seminar  Metode de predare Obs. 

Tema nr. 1 Alternative la demersul didactic 
clasic 
 

Problematizarea; Jocul de roluri; 
Exercițiul; Studiul de caz; 

2 

Tema nr. 2 Aplicarea principiului 
cauzalității și al legării teoriei de practică în 
orele de geografie 

Problematizarea; Jocul de roluri; 
Exercițiul; Studiul de caz; 

2 

Tema nr. 3 Planificarea anuală şi 
trimestrială la disciplina geografie/Modele 
strategice aplicabile la nivelul diverselor 
unităţi de învăţare 

Problematizarea; Jocul de roluri; 
Exercițiul; Studiul de caz; 

2 

Tema nr. 4 Utilizarea metodelor de evocare-
explorare 

Problematizarea; Jocul de roluri; 
Exercițiul; Studiul de caz; 

2 

Tema nr. 5 Utilizarea metodelor de tip 
explicare – esenţializare 

Problematizarea; Jocul de roluri; 
Exercițiul; Studiul de caz; 

2 

Tema nr. 6 Utilizarea metodelor de exersare 
– extindere 

Problematizarea; Jocul de roluri; 
Exercițiul; Studiul de caz; 

2 

Tema nr. 7 Utilizarea mijloacelor 
audiovizuale 

Problematizarea; Jocul de roluri; 
Exercițiul; Studiul de caz; 

2 

Bibliografie obligatorie: 
1. Dulamă M.E. : Didactica geografiei , Ed. Dacia , Cluj Napoca, 1996. 

2. Dulamă M. E. Strategii şi tehnici didactice activizante cu aplicaţii în geografie, Ed. Dacia,  Cluj- 

Napoca, 2002 

3. Dulamă M.E: Elemente de didactică-teorie și practică , Ed. Clusium , Cluj-Napoca, 2008. 

4. Mândruţ O. , Apostol G. : Curriculum şcolar geografic , Ghid metodic , Ed. Corint 1998 

5. Stan, Liliana: Elemente de didactica geografiei, Editura Polirom, - Iaşi,  2003 

6. Steva D.E. , Filoti C. , Horaicu C. , Vlasov D. : Geografie - Geologie. Ghid metodologic , Ed. Polirom, 

Iaşi, 2000  

7. Tomescu, V.: Didactica geografiei, Editura Universitaria, Craiova, 2003 
Bibliografie facultativă: 
3. Dănuţ O. , Enache M. , Oltescu E. : Metodica predării geografiei -  Ed. Didactică şi Pedagogică , 

Bucureşti 1984. 



4. Dulamă M.E., Roșcovan S. : Didactica geografiei , Ed. Graf, Chișinău, 2007 

 

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Conținutul disciplinei răspunde ariilor tematice din domeniu abordate pe plan național și 
internațional la acest nivel de studii, constituind premise pentru dezvoltarea competențelor profesionale și 
transversale ale studenților 

 

10. Evaluare 

Tip 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs 

Cunoaşterea terminologiei utilizate  Evaluare sumativă la sfârșitul 
semestrului: evaluare orală 

 
 

50% 
 
 
 
 
 

Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 

10.5. 
Seminar 

Însuşirea problematicii tratate la curs şi seminar  Evaluare formativă (pe tot parcursul 
semestrului)  
 

Activitati specifice studiului 
individual (teme de casă, proiecte 
individuale sau in echipa etc.) 

50 % 
Capacitatea de a utiliza corect noțiunile 
de bază 
Dobândirea abilităţii de rezolvare a cazurilor 
practice 
Evaluarea argumentelor proprii sau susţinute de 
alţii 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 
Prezență la activitățile de seminar   

10.6. Standard minim de performanţă 
-Standarde minime pentru nota 5:  
• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 
-Standarde pentru nota 10:            
• Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare                                         
a limbajului de specialitate 

 
           

                                                                 Semnătura titularului de curs:          
 
 

                                                             Semnătura titularului de seminar:   
 
 
 

Data avizării în department,                                                                            Director de department,  
 
 

Semnătură Decan  



                         
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Informatică aplicată 
2.2. Titularul activităţilor de curs  
2.3. Titularul activităţilor de seminar Prof.univ. Vasile Lupulescu 
2.4. Anul de studii I 2.5. Semestrul  II 
2.6. Codul disciplinei UCB.01.4.1.O.S.2.19 2.7. Număr de credite 2 
2.8. Tipul de evaluare C 2.9. Regimul disciplinei DS 

Obligatoriu 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână 1 din care: 3.2. curs  3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

14 din care: 3.5. curs  3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 

Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri  12 

Tutoriat  0 

Examinări 2 

Alte activităţi 0 

3.7. Total ore studiu individual 36 

3.8. Total ore pe semestru 50 

 

 
          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de 
desfăşurare a 
cursului  

Online, Platforma Office 365:  
Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 

5.2. de 
desfășurare a 

seminarului 

Online, Platforma Office 365:  
Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 

 

 

 

1. Date despre program 
 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2. Facultatea Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3. Departamentul Litere și Științe ale Educației  
1.4. Domeniul de studii  Ştiinţe ale Educației 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum   

4.2. de competenţe  



6. Competențe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

 
P

ro
fe

si
on

al
e 

CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și preșcolar 

CP4. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

   
   

tr
an

sv
er

sa
le

 CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 
CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice desfășurării 

proiectelor și a programelor din domeniul științelor educației                                   
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea formării și 
dezvoltării profesionale continue 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Disciplina de informatică aplicată urmărește să dezvolte studenților abilități de 
folosire a unor programe din pachetul Office (Microsoft Word, Excel, Power 

Point) şi abilități de lucru în regim colaborativ (Google Drive) 

7.2. Obiectivele specifice Dezvoltarea abilităților de a utiliza autonom aplicațiile Google 
Dezvoltarea unei atitudini pozitive în ceea ce privește utilizarea facilităților de 

lucru oferite de mediul online  
Dezvoltarea abilităților de identificare și utilizare de noi aplicații pentru 

rezolvarea problemelor specifice sau aplicații pentru organizarea și gestionarea 
sarcinilor 

 

8. Conținuturi 
8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 

Prezentarea tematicii seminarului/laboratorului de 
informatica aplicata (sesiune de discuții despre abilitățile de lucru 
în mediu online) 

Prelegere, discuții 1 oră 

Tutorialele video - o resursă educațională utilă Prelegeri, discuții 1 oră 

Aplicații Google – Mediul Google drive – prezentare 
generală și facilități oferite 

Prelegeri, explicaţii, discuții 2 ore 

Aplicații Google – Documente, Foi de calcul și Prezentări. 
Facilități ale muncii colaborative 

Prelegeri, exerciţii, explicaţii 2 ore 

Aplicații Google – Calendar Prelegeri, exerciţii, explicaţii 2 oră 

Aplicații Google – Formulare. Realizarea și utilizare 
machetelor pentru culegerea datelor online 

Prelegeri, exerciţii, explicaţii 2 ore 

Aplicații Google pentru mediul academic. Google Scholar, 
Google Books 

Prelegeri, exerciţii, explicaţii 1 oră 

Extensii pentru Google. Google apps marketplace Prelegeri, exerciţii, explicaţii 1 oră 

Aplicațiile online și offline ca suport pentru activitatea de 
documentare și de cercetare în științele sociale 

Prelegeri, exerciţii, explicaţii 2 ore 

 

Bibliografie 

1.Ryan Teeter, Karl Barksdale, Google Apps for Dummies, 2008 

2.James Lerman; Ronique Hicks, Retool your school: the educator's essential guide to Google's free power apps, 

2010 

 

 

 

 

 



9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii  
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este similar cu conținuturile curriculare din alte centre universitare din țară și din străinătate. 
Având în vedere dinamica aplicațiilor Google se încearcă o continuă corelare a conținutului disciplinei la ultimele 
aplicații apărute. 

 

10. Evaluare 
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode 

de 
evaluare 

10.3. 
Pondere din 
nota finală 

10.5. Seminar/laborator Realizarea temelor specifice Evaluarea soluțiilor 
propuse 

30% 

 Realizarea unui material 

în care să utilizeze 

cunoștințele/abilitățile 
acumulate 

Evaluarea scrisă 20% 

 Colocviu practic Evaluare lucrării 
practice realizate 

50% 

    

10.6. Standard minim de performanță 
-Standarde minime pentru nota 5: Participarea activă la activitățile de seminar, realizarea a minim jumătate din 
temele propuse, realizarea materialului final și finalizarea colocviului practic cu nota 5 (cinci) 
-Standarde pentru nota 10: Cunoașterea abordării teoretice necesare în rezolvarea exercițiului/problemei și 
efectuarea tuturor pașilor necesari finalizării rezolvării. 

 
          

                                                                 Semnătura titularului de curs şi seminar:          

 

 

 

 

 

 

Data avizării în department,                                                                            Director de department,  

 

 

 

 

  Semnătură Decan 



 
 

FIŞA  DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Constantin Brâncuși” Din Târgu-Jiu 
1.2 Facultatea Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 
1.3 Departamentul Litere și Științe ale Educației 
1.4 Domeniul de studii Științe ale Educației 
1.5 Ciclul de studii Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Istoria ideilor educaționale Cod disciplină:  

UCB 01.4.1. O.D.2.13 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Hadrian Gorun 
2.3 Titularulactivităţilor de 
seminar /laborator/proiect 

Lect.univ.dr. Iulian Pînișoară 

2.4 Anul de 
studiu 

I 2.5 
Semestrul  

II 2.6 Tipul de 
evaluare 

Ex. 2.7 Regimul disciplinei DD 
Obligatorie 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator/proiect 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator/proiect 28 
Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi  
3.7 Total ore studiu individual 19   
3.9 Total ore pe semestru 75 
3.10 Numărul de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum    
4.2 de competenţe   

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică 

universitară 
Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – cursul se 
va desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS 
Teams sau altă platformă agreată. Se vor pune la dispoziţia 
studenţilor materiale în format electronic pentru o mai buna 
înţelegere a materiei. 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Desfășurarea seminariilor cu respectarea normelor de etică 
universitară 
Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – seminarul 
se va desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu 
                      Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 
 

 



Teams sau altă platformă agreată. Se vor pune la dispoziţia 
studenţilor materiale în format electronic pentru o mai buna 
înţelegere a materiei. 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 CP1 Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și 
preșcolar  
CP2 Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar și 
preșcolar  
CP6 Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de în învățare pe tot parcursul vieții în vederea 
formării și dezvoltării profesionale continue 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei   Înțelegerea principalelor idei educaționale și a rolului 

acestora 
7.2 Obiectivele specifice Formarea reprezentarilor corecte privind principalele conceptii 

asupra fenomenului educational într-o abordare diacronică 
Dobândirea aptitudinilor necesare pentru realizarea unor 
analize compararative ale principalelor idei educaționale 
Manifestarea unor atitudini pozitive și responsabile față de 
educație și față de activitatea didactică; 
Participarea la propria dezvoltare profesională; 

 
8. Conţinuturi* 
8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 
I. Obiectul de studiu și domeniul istoriei ideilor 
educaționale. 
1. Obiectul, izvoarele și metodele de cercetare ale 
istoriei ideilor educaționale 
2. Rolul și importanța studierii istoriei ideilor 
educaționale. 

Expunerea 
 

2h 

II. Educația în antichitatea greco-romană și în primele 
secole ale creștinismului. 
1. Educația în Grecia antică și la Roma 
2.Educația în primele secole ale creștinismului 

Expunerea 
 

4h 

III. Educația în Evul mediu, în timpul Renașterii și al 
Reformei. 
1. Educația în Evul mediu 
2. Educația în vremea Renașterii 
3.Educația în timpul Reformei. 

Expunerea 
 

4h 

IV. Primele teorii moderne cu privire la educație  
1. Francis Bacon, R. Descartes, J.Comenius, Jean- 
Jacques Rousseau.  
2. Educația și învățământul în Țările Române (sec. 
XVII-XVIII). 

Expunerea 
 

4h 

V. Momente de început în constituirea  științei 
pedagogice 

Expunerea 4h 



 1. J. H. Pestalozzi, J. F. Herbart si Herbert Spencer. 
 2. Contribuții la organizarea modernă a invățământului 
românesc. 

 

VI. „Educația nouă”  
1. A. Binet și E. Durkheim 
2.  J. Dewey și M. Montessori 
3.  E. Claparede, O. Decroly și A. Ferrière. 
 

Expunerea 
 

4h 

VII. Școala și pedagogia românească în perioada 
interbelică  
1. D. Gusti, P. Andrei, și G. G. Antonescu 
2. C. Narly, S. Stanciu. 

Expunerea 
 

4h 

VIII. Inovarea procesului instructiv-educativ din 
perspectiva noilor cercetări psihologice 
 1. J. Piaget, P. I. Galperin și B. F. Skinner 
 2. J. Bruner și S. Freud. 

Expunerea 
 

2h 

Bibliografie obligatorie: 
1. Berger, G., 1973, Omul modern si educatia sa, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti; 
2. Claparède, E., 1973, Educatia functionala, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti; 
3. Claparède, E., 1975, Psihologia copilului si pedagogia experimentala, Editura Didactica si 
Pedagogica, Bucuresti; 
4. Comenius, J. A., 1970, Didactica magna, Studiu introductiv (Iosiv Antohi), Editura 
Didactica si Pedagogica, Bucuresti; 
5. Comenius, J. A., 1970, Didactica Magna, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti; 
6. Cucos, C., 2001, Istoria pedagogiei. Idei si doctrine pedagogice fundamentale, Editura 
Polirom, Iasi; 
7. Dewey, J., 1990, Democratie si educatie, Armand Colin, Paris; 
8. Dewey, J., 1977, Trei scrieri despre educatie, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti; 
9. Ferrière, A., 1973, Scoala activa, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti; 
10. Stanciu, I. Gh., 1977, O istorie a pedagogiei universale si românesti pâna la 1900, Editura 
Didactica si Pedagogica, Bucuresti; 
11. Stanciu, I. Ghe., 1983, Scoala si pedagogia în secolul XX, Editura Didactica si Pedagogica, 
Bucuresti; 
12. Stanciu, S., 1976, Pedagogia româna moderna si contemporana, Editura Didactica si 
Pedagogica, Bucuresti; 
13. Suchodolski, B., 1983, Pedagogia și marile curente filosofice, Editura Didactica si 
Pedagogica, Bucuresti. 
 
Bibliografie facultativă: 
1.Bârsanescu, S., 1974, Pagini nescrise din istoria culturii românesti, Editura Academiei, 
Bucuresti; 
2. Bârsanescu, S., 1976, Unitatea pedagogiei contemporane ca stiinta, Editura Didactica si 
Pedagogica, Bucuresti; 
3. Zaharian, E., 1971, Pedagogia româneasca interbelica, Editura Didactica si Pedagogica, 
Bucuresti. 

 

8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 
Observaţii  

Obiectul de studiu și domeniul istoriei ideilor 
educaționale. 

Micropredarea 
Explicația 
 

4h 

Educația în antichitatea greco-romană și în primele 
secole ale creștinismului. 

Micropredarea 
Explicația 

4h 



Problematizarea 

Educația în Evul mediu, în timpul Renașterii și al 
Reformei. 

Micropredarea 
Problematizarea 
Explicația 
 

4h 

Primele teorii moderne cu privire la educație 
(Francis Bacon, R. Descartes, J. 
A. Comenius, Jean - Jaques Rousseau). Educația și 
învățământul în Țările Române (sec. XVII-XVIII). 
 

Micropredarea 
Problematizarea 
Explicația 
 

4h 

Momente de început în constituirea  științei 
pedagogice (J. H. Pestalozzi, J. F. Herbart si 
Herbert Spencer). Contribuții la organizarea 
modernă a invățământului românesc. 
 

Micropredarea 
Explicația 
Problematizarea 
 

4h 

„Educația nouă” (E. Key, A. Binet, E. Durkheim, J. 
Dewey, M. Montessori, E. Claparede, O. Decroly, 
A. Ferriere). 

Problematizarea 
Explicația 
Conversația euristică 
 
 

4h 

Școala și pedagogia românească în perioada 
interbelică (D. Gusti, P. Andrei, G. G. Antonescu, C. 
Narly, S. Stanciu). 

Problematizarea 
Explicația 
Conversația euristică 

4h 

Bibliografie obligatorie: 
1. Berger, G., 1973, Omul modern si educatia sa, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti; 
2. Claparède, E., 1973, Educatia functionala, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti; 
3. Claparède, E., 1975, Psihologia copilului si pedagogia experimentala, Editura Didactica si 
Pedagogica, Bucuresti; 
4. Comenius, J. A., 1970, Didactica magna, Studiu introductiv (Iosiv Antohi), Editura 
Didactica si Pedagogica, Bucuresti; 
5. Comenius, J. A., 1970, Didactica Magna, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti; 
6. Cucos, C., 2001, Istoria pedagogiei. Idei si doctrine pedagogice fundamentale, Editura 
Polirom, Iasi; 
7. Dewey, J., 1990, Democratie si educatie, Armand Colin, Paris; 
8. Dewey, J., 1977, Trei scrieri despre educatie, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti; 
9. Ferrière, A., 1973, Scoala activa, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti; 
10. Stanciu, I. Gh., 1977, O istorie a pedagogiei universale si românesti pâna la 1900, Editura 
Didactica si Pedagogica, Bucuresti; 
11. Stanciu, I. Gh.., 1983, Scoala si pedagogia în secolul XX, Editura Didactica si Pedagogica, 
Bucuresti; 
12. Stanciu, S., 1976, Pedagogia româna moderna si contemporana, Editura Didactica si 
Pedagogica, Bucuresti; 
13. Suchodolski, B., 1983, Pedagogia și marile curente filosofice, Editura Didactica si 
Pedagogica, Bucuresti. 
 
Bibliografie facultativă: 
1.Bârsanescu, S., 1974, Pagini nescrise din istoria culturii românesti, Editura Academiei, 
Bucuresti; 
2. Bârsanescu, S., 1976, Unitatea pedagogiei contemporane ca stiinta, Editura Didactica si 
Pedagogica, Bucuresti; 
3. Zaharian, E., 1971, Pedagogia româneasca interbelica, Editura Didactica si Pedagogica, 
Bucuresti. 
 

 



 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilorprofesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conținutul   disciplinei   răspunde   ariilor   tematice   din   domeniu   abordate   pe   plan   
național   și internațional la acest nivel de studii, constituind premise pentru dezvoltarea 
competențelor profesionale și transversale ale studenților. 

 
 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 

de evaluare 
10.3 Pondere din nota 
finală 

10.4 Curs 1. Cunoștințele  insușite 
2. Utilizarea corectă a conceptelor 

studiate 
3. Capacitatea de a-și argumenta 

logic ideile 
4. Coerență și originalitate în 

exprimare  

Evaluare 
sumativă la 

sfârșitul 
semestrului 
Examinare 

orală  
 

50% 

10.5 Seminar Activitate seminarii, răspunsuri, 
participare. Elaborare și prezentare 
de referate 

Evaluare 
formativă (pe 
tot parcursul 
semestrului) 

50% 

   
10.6 Laborator -   
10.7 Proiect -   
10.8 Standard minim de performanţă 
Standarde pentru nota 5:  
• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 
Standarde pentru nota 10:            
• Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare                                                              
a limbajului de specialitate 

 
Data completării 
   
 
Semnătura titularului** de curs                                                                 Semnătura titularului** de 
Conf.univ.dr. Hadrian Gorun      seminar/laborator/proiect 
         Lect.univ.dr. Iulian Pînișoară 
 
 
Semnătura directorului de departament 
 
 ...........................         
          Semnătură Decan 
          ........................... 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 
1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Constantin Brâncuși” Din Târgu-Jiu 
1.2 Facultatea Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 
1.3 Departamentul Litere și Științe ale Educației 
1.4 Domeniul de studii Științe ale Educației 
1.5 Ciclul de studii Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Istoria și didactica 

istoriei 
Cod disciplină:  
UCB.01.4.1.O.S.5.04 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Hadrian Gorun 
2.3 Titularulactivităţilor de 
seminar /laborator/proiect 

Lect.univ.dr. Iulian Pînișoară 

2.4 Anul 
de studiu 

III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de 
evaluare 

Ex. 2.7 Regimul 
disciplinei 

DS 
Obligatorie 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator/proiect 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator/proiect 14 
Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
Tutoriat  
Examinări 3 
Alte activităţi  
3.7 Total ore studiu individual 58   
3.9 Total ore pe semestru 100 
3.10 Numărul de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   
4.2 de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară 

Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – cursul se va 

desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau 

altă platformă agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în 
format electronic pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Desfășurarea seminarelor cu respectarea normelor de etică universitară 

Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – seminarul se va 

desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau 

altă platformă agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în 

format electronic pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu 
                      Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 
 

 



 
 
 

6. Competenţele specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

CP1 Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și 

preșcolar  
CP2 Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar și 

preșcolar  
CP4. Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a procesului de învățământ și a 

activităților de învățare / integrare socială specifice vârstei grupului țintă 
CP6 Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea 
formării și dezvoltării profesionale continue 

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei   realizarea pregătirii metodice a profesorilor care vor preda 
istoria la învăţământul primar 

7.2 Obiectivele specifice  înţelegerea limbajului istoric şi utilizarea adecvată a acestuia 
 cunoaşterea şi interpretarea surselor istorice, a 

evenimentelor şi proceselor istorice  

  însuşirea principiilor teoretice şi dobândirea capacităţilor 

practice necesare înţelegerii şi stabilirii obiectivelor 
predării-învăţării istoriei; dezvoltarea abilităţilor practice 

necesare explicării acestora la elevi; 

  cunoaşterea metodologiei didactice; dezvoltarea capacităţii 

de abordare a celor mai performante metode de predare a 
istoriei; 

 formarea aptitudinilor şi atitudinilor civice; 

 realizarea educaţiei pentru democraţie; 

 cultivarea respectului pentru adevărul istoric; 

 dezvoltarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi faţă de 
ceilalţi 

 

8. Conţinuturi* 
8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 

I. Antichitatea. Civilizațiile greacă și romană. 
1.Modelul spartan 
2. Modelul atenian 
3. Roma antică 

Expunerea 
Conversația 
Problematizarea 

2h 

II. De la geto-daci la formarea statelor medievale 
românești. 
1. Geții și dacii 
2. Limba și religia 
3. Structura politică 
4. Războiele daco-romane 
5. Romanizarea 
6. Formarea statelor medievale românești 

Expunerea 

Conversația 
Problematizarea 

2h 

III. Instituțiile medievale în Țările Române. Demersuri Expunerea 2h 



de unificare europeană în epoca medievală și în epoca 
Luminilor 
1. Instituțiile medievale în Țările Române- considerații 
generale 
2. Domnia 

3. Sfatul domnesc 
3. Adunările țării 
4. Organizarea administraivă și judecătorească 
5. Biserica și armata 
6. Proiecte de inificare europeană în Evul mediu și în 

epoca Luminilor 

Conversația 
Problematizarea 

IV. Iluminismul 
1. Iluminismul în Anglia: David Hume, Thomas 

Hobbes, John Locke 
2. Iluminismul în Franța: Voltaire, Ch. Louis de 
Montesquieu J. J. Rousseau. 

Expunerea 
Conversația 
Problematizarea 

2h 

V. Unirea Principatelor Române și domnia lui 

Alexandru Ioan Cuza 
1.  Unirea Principatelor Române: context intern și 
internațional 
2. Reformele lui A.I. Cuza. 

Expunerea 
Conversația 
Problematizarea 

2h 

VI. Primul Război Mondial 
1. Primul Război Mondial în Europa și în lume 
2. România în Primul Război Mondial 

Expunerea 
Conversația 
Problematizarea 

2h 

VII. Regimuri politice totalitare în epoca interbelică 

1. Uniunea Sovietică 
2. Italia fascist 

3. Germania nazistă 

Expunerea 
Conversația 
Problematizarea 

2h 

VIII. Al Doilea Război Mondial. 
1.Operațiuni militare. 
2 Sisteme de alianțe și conferințe. 

Expunerea 
Conversația 
Problematizarea 

2h 

IX. Instaurarea și cosolidarea regimului comunist în 
România 
1. De la coaliția veritabilă la blocul monolithic. 

2. Abdicarea forțată a Regelui Mihai și proclamarea 
R.P.R. 

3. România în timpul regimului polițienesc al lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. 

Expunerea 
Conversația 
Problematizarea 

2h 

X. România în timpul « regimului » Nicolae 

Ceauşescu 
1. Constituția din anul 1965 
2. Relativa liberalizare și consolidarea autorității lui 
Nicolae Ceaușescu 
3. Politica externă 
4. Cultul personalității 
5. Naționalism și neostalisnism 
6. Criza anilor 1980 și colapsul regimului comunist în 
România. Revoluția din decembrie 1989. 

Expunerea 

Conversația 
Problematizarea 

2h 

XI. Istoria -disciplină de învăţământ. 
1. Istorie - didactică - didactica istoriei.  
2.Obiectivele predării-învățării istoriei 

Expunerea 
Conversația 
Problematizarea 

2h 

XII.Metodologia didactică.  
1. Metode didactice de predare-învăţare a istoriei. 

Expunerea 
Conversația 

2h 



2. Principalele metode în predarea-învățarea istoriei Problematizarea 

XIII.Lecţia de istorie.  
1. Variabile 

2. Tipuri de lecții  

Expunerea 
Conversația 
Problematizarea 

2h 

XIV. Proiectarea activităţii didactice. 
 1. Proiecte de lecţii.  

Expunerea 
Conversația 
Problematizarea 

2h 

Bibliografie obligatorie: 
Bărbulescu, M., Deletant, D., Hitchins, R., Popacostea, Ş., Pompiliu, T., Istoria României, 
Bucureşti, 1998 
Bernstein, S., Milza, P., Istoria Europei, Bucureşti, 1998, 1999 
Bulei, Ion, Scurtă istorie a românilor, Bucureşti, 1996 
Cosmulescu Carmen, Gorun, Gh., Didactica istoriei, Craiova, 2006 
Felezeu, C. , Metodica predării istoriei, Cluj-Napoca, 1998 

Hitchins, K. , Românii 1774-1866, Bucureşti, 1996 
Idem, România 1866-1947, Bucureşti, 1998 
Malița, M. , Între război și pace, București, 2007. 
Bibliografie facultativă: 
Albulescu, I., Albulescu, M., Didactica disciplinelor socio-umane, Cluj-Napoca, 1999 
Alexandru, Gh., Voinescu, V., Metodica predării istoriei în învăţământul preuniversitar, 
Craiova, 1999 
Constantiniu, F. , O istorie sinceră a poporului român, Bucureşti, 1997 
Fischer-Galati, S., România în secolul XX, Iaşi, 1999 
Focşeneanu, E., Istoria constituţională a României, Bucureşti, 1997 

Doicescu. Rozalia (coord.), Ghid de evaluare pentru istorie, Bucureşti, 2001 
Georgescu, V. , Istoria Românilor. De la origini până în zilele noastre, Bucureşti, 1992 

Gorun, Gh., Rezistenţa anticomunistă în judeţul Gorj, reflectată în mentalul colectiv 1945-1981, 
Craiova, 2008 
Gorun, H. , Relaţii politico-diplomatice şi militare ale României cu Franţa la Primul Război 
Mondial, Cluj-Napoca, 2009 
Gyemant, Ladislau, Preistoria construcției europene, Cluj-Napoca, 1999. 

 
8.2 Seminar  
 

Metode de predare Nr. Ore / 
Observaţii  

Domnitori români şi politica lor internă şi externă: 
Mircea cel bătrân, Alexandru cel Bun, Vlad 
Ţepeş, Iancu de Hunedoara, Ştefan cel Mare, 
Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu 

Micropredarea 

Analiza de text 

Conversația euristică 

Problematizarea 

Explicația 
Studiul de caz 

 

2h  

Monarhia constituţională din România. Micropredarea 

Analiza de text 

Conversația euristică 

Problematizarea 

Explicația 

 

2h 

Primul război mondial şi realizarea României 
întregite 

Micropredarea 
Analiza de text 

Conversația euristică 

Problematizarea 

Explicația 

 

2h 

România interbelică. Unitate şi diversitate (etnică, 
religioasă, politică). Toleranţă şi extremism. 

Legionarismul şi comunismul. 

Micropredarea 

Analiza de text 

Conversația euristică 
Problematizarea 

2h 



Explicația 

 

Rezistenţa la comunism. Rezistenţa anticomunistă 
în Gorj - studiu de caz 
 
 

 
  

Micropredarea 

Analiza de text 

Conversația euristică 

Problematizarea 

Explicația 

Studiul de caz 
Micropredarea 

Analiza de text 

Conversația euristică 

Problematizarea 

Explicația 

Studiul de caz 

 

2h 

Operaţionalizarea obiectivelor la lecţiile de istorie. 

Competenţele specifice lecţiilor de istorie 

Problematizarea 
Explicația 

Conversația euristică 

 

 

2h 

Proiectarea didactică. Proiecte de lecţii Problematizarea 

Explicația 

Conversația euristică 

2h 

Bibliografie obligatorie: 
Bărbulescu, M., Deletant, D., Hitchins, R., Popacostea, Ş., Pompiliu, T., Istoria României, 
Bucureşti, 1998 
Bernstein, S., Milza, P., Istoria Europei, Bucureşti, 1998, 1999 

Bulei, Ion, Scurtă istorie a românilor, Bucureşti, 1996 
Cosmulescu Carmen, Gorun, Gh., Didactica istoriei, Craiova, 2006 

Felezeu, C. , Metodica predării istoriei, Cluj-Napoca, 1998 
Hitchins, K. , Românii 1774-1866, Bucureşti, 1996 
Idem, România 1866-1947, Bucureşti, 1998 

Malița, M. , Între război și pace, București , 2007 
Bibliografie facultativă: 
Albulescu, I., Albulescu, M., Didactica disciplinelor socio-umane, Cluj-Napoca, 1999 

Alexandru, Gh., Voinescu, V., Metodica predării istoriei în învăţământul preuniversitar, 
Craiova, 1999 
Constantiniu, F. , O istorie sinceră a poporului român, Bucureşti, 1997 

Fischer-Galati, S., România în secolul XX, Iaşi, 1999 
Focşeneanu, E., Istoria constituţională a României, Bucureşti, 1997 

Doicescu. Rozalia (coord.), Ghid de evaluare pentru istorie, Bucureşti, 2001 
Georgescu, V. , Istoria Românilor. De la origini până în zilele noastre, Bucureşti, 1992 
Gorun, Gh., Rezistenţa anticomunistă în judeţul Gorj, reflectată în mentalul colectiv 1945-1981, 

Craiova, 2008 
Gorun, H. , Relaţii politico-diplomatice şi militare ale României cu Franţa la Primul Război 
Mondial, Cluj-Napoca, 2009 
Gyemant, Ladislau, Preistoria construcției europene, Cluj-Napoca 1999 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilorprofesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conținutul   disciplinei   răspunde   ariilor   tematice   din   domeniu   abordate   pe   plan   
național   și internațional la acest nivel de studii, constituind premise pentru dezvoltarea 

competențelor profesionale și transversale ale studenților. 
 

 

 
 
 



10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 

de evaluare 
10.3 Pondere din nota 
finală 

10.4 Curs 1. Cunoștințele  insușite 
2. Utilizarea corectă a conceptelor 

studiate 
3. Capacitatea de a-și argumenta 

logic ideile 
4. Coerență și originalitate în 

exprimare  

Evaluare 

sumativă la 

sfârșitul 

semestrului  
Examinare 

orală  

 

 

50% 

10.5 Seminar Activitate seminarii, răspunsuri, 

participare. Elaborare și prezentare 
de referate 

Evaluare 

formativă (pe 

tot parcursul 
semestrului) 

50% 

   
10.6 Laborator -   
10.7 Proiect -   
10.8 Standard minim de performanţă 

Standarde pentru nota 5:  
• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 
Standarde pentru nota 10:            
• Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare                                                              
a limbajului de specialitate 

 
Data completării   

 
 

Semnătura titularului** de curs                                                   Semnătura titularului** de  
Conf.univ.dr. Hadrian Gorun                                                    seminar/laborator/proiect 
                  Lect.univ.dr. Iulian Pînișoară 

          
 

Semnătura directorului de departament 
 ...........................       Semnătură Decan 
          ........................... 



                             
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Literatură pentru copii 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Curelar Mirabela Rely Odette 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Asist.univ.drd. Giurea Iulia-Maria 
2.4. Anul de studii I 2.5. Semestrul  I 
2.6. Codul disciplinei UCB.01.4.1.O.S.1.03 2.7. Număr de credite 3 
2.8. Tipul de evaluare EX 2.9. Regimul disciplinei DS 

Obligatoriu 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/laborator 1 
3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

28 din care: 3.5. curs 14 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri  15 
Tutoriat   
Examinări 2 
Alte activităţi  
3.7. Total ore studiu individual 47 
3.8. Total ore pe semestru 75 
 

          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de 
desfăşurare a 
cursului  

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – cursul se va desfăşura online 

prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă platformă agreată. Se vor 
pune la dispoziţia studenţilor materiale în format electronic pentru o mai buna 
înţelegere a materiei. 

5.2. de 
desfășurare a 
seminarului 

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – seminarul se va desfăşura 

online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă platformă agreată. 
Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format electronic pentru o mai buna 
înţelegere a materiei. 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2. Facultatea Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3. Departamentul Litere și Științe ale Educației  
1.4. Domeniul de studii  Ştiinţe ale Educației 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum   
4.2. de competenţe  



 

 

 

6. Competențe specifice acumulate 
 

C
om
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P
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CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și preșcolar. 
CP4. Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a procesului de învățământ și a 
activităților de învățare / integrare socială specifice vârstei grupului țintă 
CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 

C
om

pe
te

nţ
e 

   
   

tr
an

sv
er

sa
le

 CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 
CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice desfășurării proiectelor 
și a programelor din domeniul științelor educației                                   
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea formării și 
dezvoltării profesionale continue 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

             Identificarea si înţelegerea conceptelor specifice literaturii pentru copii, 
relevarea conceptului de poezie/proză, prin raportarea la confluenta dintre 
premodernitate, modernitate şi postmodernitate. 

7.2. Obiectivele specifice  Dobândirea unor abilităţi de analiză de text şi de interpretare literara; 
iniţiere in problematica literaturii pentru copii: structuri spaţio-temporale, 
ipostazele naturii şi iubirii, personaje literare, asumarea celuilalt, 
coordonatele înţelepciunii; sistemul de valori si modelele umane  

 Afirmarea elementelor de originalitate a poeziei şi prozei, a valorii estetice 
şi morale  

 Înţelegerea conceptelor literare specifice învăţământului primar şi preşcolar 
 Însuşirea  limbajului poetic modern  
 Identificarea  corecta a  faptelor poetice, studiul descriptiv si  aprecierea 

valorii estetice a operei studiate 
 Redactarea şi prezentarea unor articole ştiinţifice despre noţiunile introduse 

la curs 
 Manifestarea interesului pentru formele literare: memoriu, jurnal intim, 

reportaj, etc.                                   
 Manifestarea interesului pentru  poezie şi proză 

 
 

  8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Obs. 

 Prezentarea tematicii şi a bibliografiei 
 Noţiuni introductive privind structura cursului, resurse 

şi mijloace de lucru, evaluare, etc. 

expunerea sistematică; conversaţia; 
observaţiile, 2 

 Introducere, Conceptul de literatură pentru copii 
 Genuri şi specii literare accesibile copiilor de vârstă 

preşcolară şi şcolară mică 
 Genul liric. Genul epic. 
 Creaţii populare îndrăgite de copii 
 Folclorul literar. Caracteristicile folclorului literar 
 Creaţii folclorice folosite în jocurile copiilor: Cântecele-

formulă, Recitativele-numărători, Cântecele care 

expunerea sistematică; conversaţia; 
observaţiile, 

2 



însoţesc jocurile copiilor, Versurile cumulative, 
păcălelile, glumele, Frământările de limbă, etc. 

 Lirica populară.  
 Doina. Cântecul de leagăn. Cântecul istoric. Cântecul de 

joc. Strigăturile. 

 Creaţii lirice accesibile copiilor 
 Liricul – modalitate directă a comunicării 
 Poezia religioasă: M. Eminescu, T. Arghezi-prezentare 

generală 
 Poezia despre copilărie; T. Arghezi, I.Pillat, Ana 

Blandiana, Nina Cassian, etc. – prezentare generală 
 Poezia despre natură şi vieţuitoare: Vasile Alecsandri, 

George Coşbuc, Şt. O. Iosif, George Topârceanu, Mihai 
Eminescu, Otilia Cazimir, Tudor Arghezi, Octavian 
Goga, Ana Blandiana, Elena Farago. – prezentare 
generală 

 Poezia despre înaintaşi şi patrie: Lucian Blaga, Ana 
Blandiana, etc. – prezentare generală 

  Creaţia epică în versuri 
 Dominante ale creaţiei epice: Timpul, spaţiul, discursul 

narativ 
 Fabula. La Fontaine, Grigore Alexandrescu, Tudor 

Arghezi– prezentare general 
 

expunerea sistematică; conversaţia; 
observaţiile, 

2 

 Legenda: etiologică/mitologică, istorică, religioasă 
 Vasile Alecsandri: Legenda rândunicăi, Dumbrava 

Roşie. .- la alegere 
 Balada. Balada populară şi cultă:  
 Balade: legendare sau mitologice: Monastirea 

Argeşului, Soarele şi luna, Şarpele, Cerul; păstoreşti: 
Mioriţa, Şalga; haiduceşti: Toma Alimoş, Pintea 
Haiducul, Corbea;  istorice: Constantin Brâncovanul, 
Novac şi corbul; familiale: Mirea, Vălean. .- la alegere.- 
la alegere/.prezentare generală 

 Proza scurtă 
 Legenda în proză. Legenda etiologică (mitologică, 

explicativă): Legenda ciocârliei, Legenda florii-soarelui. 
Legenda istorică: Traian din volumul Din legendele 
românilor, Bucureşti, Editura Ion Creangă, 1990. 
Legenda geografică: Povestea Vrancei, Babele, Mureşul 
şi Oltul( Legendele românilor, Editura Ion Creangă, 
Bucureşti, 1990) .- la alegere/-prezentare generală 

 Snoava. Snoavele populare. Păcală şi Tândală, -
prezentare generală  

  Isprăvile lui Păcală. .- la alegere/ prezentare generală 

expunerea sistematică; conversaţia; 
observaţiile, 

2 

 
 Povestirea şi schiţa 
 Ion Creangă: Inul şi cămeşa, Poveste (Prostia 

omenească), Păcală, Acul şi barosul, Ursul păcălit de 
vulpe, Moş Ion Roată şi Unirea- la alegere -prezentare 
generală 

 Eusebiu Camilar: Stejarul din Borzeşti -prezentare 
generală 

 I.L.Caragiale:Momente şi schiţe.- la alegere 
 Povestirile despre vieţuitoare sunt povestiri-fabule. -

prezentare generală  
 Emil Gârleanu, Din lumea celor cari nu cuvântă- 

 

expunerea sistematică; conversaţia; 
observaţiile, 

2 



prezentare generală 
 Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti, Puiul. - prezentare 

generală 
 Hans Christian Andersen: Degeţica, Soldatul de plumb, 

Lebedele, Privighetoarea, Răţuşca cea urâtă, Hainele 
cele noi ale împăratului, Mica Sirenă, Fetiţa cu 
chibriturile, Prinţesa şi 62 bobul de mazăre. .- la alegere/ 
prezentare generală 

 Edmondo de Amicis: Cuore, inimă de copil. . prezentare 
generală 

 Povestea şi basmul 
 Basmul – delimitări teoretice 
 Petre Ispirescu, Legende sau basmele românilor- 

prezentare generală 
 Ion Creangă – creator de poveşti şi basme: iubirea de 

mamă(Capra cu trei iezi), conflictul dintre noră şi soacră 
(Soacra cu trei nurori), ARIVISMUL(Punguţa cu doi 
bani), Povestea lui Stan Păţitul, oglindirea vieţii de toate 
zilele (Povestea porcului), elogiul omeniei, hărniciei, 
ridiculizarea lenei şi a lăcomiei (Fata babei şi fata 
moşneagului), elogiul indirect al muncii (Povestea unui 
om leneş)- la alegere/prezentare generală 

 Ioan Slavici şi Barbu Ştefănescu Delavrancea: Poveşti, 
Zâna Zorilor, NeghiniIţă.- la alegere/ prezentare 
generală 

 Basme şi poveşti din literatura universală 
 Fraţii Jacob (1785-1863) şi Wilhelm (1786-1859) 

Grimm: Cenuşăreasa, Albă ca Zăpada, Pomul cu mere 
de aur, Frumoasa adormită, Croitoraşul cel viteaz, Fata 
moşului cea cuminte şi harnică şi fata babei cea haină şi 
urâtă.- la alegere/ prezentare generală 

 H.Chr. Andersen: Degeţica, Soldatul de plumb, 
Lebedele, Hainele cele noi ale împăratului, Mica Sirenă, 
Crăiasa Zăpezii, Fetiţa cu chibriturile, Răţuşca cea urâtă, 
Privighetoarea.- la alegere/ prezentare generală 

expunerea sistematică; conversaţia; 
observaţiile, 

2 

 Romanul pentru copii şi despre copilărie 
 Romanul – preliminarii teoretice 
 Dominante ale romanului.  
 Romane reprezentative, pentru şi despre copii, din 

literatura română: Ionel Teodoreanu – La Medeleni, 
Constantin Chiriţă – Cireşarii. .- la alegere/ prezentare 
generală 

 Romane reprezentative, pentru şi despre copii, din 
literatura universală: Singur pe lume de Hector Malot, 
Prinţ şi cerşetor de Mark Twain. .- la alegere/ prezentare 
generală 

 Romanul de aventură şi călătorie: Miguel de Cervantes, 
Don Quijote, Daniel Defoe (Robinson Crusoe). .- la 
alegere/ prezentare generală 

expunerea sistematică; conversaţia; 
observaţiile, 

2 

 
Bibliografie obligatorie: 
1. Mirabela Rely Odette Curelar, Evadarea în ficţiune. Sinteze de literatura universală şi comparată, Ed. 

Academica Brâncuşi Targu-Jiu, 2013 
2. Mirabela Rely Odette Curelar, Note de curs, Literatură comparată Anul II, Ed. Academica Brâncuşi Targu-Jiu, 

2010, ISBN 978-973-144-370-6 
3. Mirabela Rely Odette Curelar, Sinteze le literatură română modernă şi contemporană, Editura Academica 

Brâncuşi, Tg-Jiu, 2016. 



4. Goia, Vistian – Literatura pentru copii şi tineret, pentru institutori, învăţători şi educatoare, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 2003 

Legendele românilor, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1990 
 
Bibliografie facultativă: 

 Gurtavenco, Mariana ş.a. – 77 de lecturi ale copilăriei, ediţia a III-a, Editura Paralela 45, 2008 
 Eugen Simion, Scriitori români de azi, Ed. CR, Buc., 1976 
 Gh. Bulgăre, Scriitori români despre limbă şi stil, Ed. Albatros, Buc. 1984 
 Gh. Bulgăre, Marcel Crihană, Limbaj şi artă literară în opera scriitorilor români, Ed. Mondan, Buc. 1997 
 Iorgu Iordan, Limba literară, Ed. Scrisul românesc, Craiova, 1977 
 Mariana Norel, Literatura română şi literatura pentru copii, curs didactic, 2012   

 

8.2. Seminar  Metode de predare Obs. 

 Creaţii folclorice folosite în jocurile 
copiilor: Cântecele-formulă, Recitativele-
numărători, Cântecele care însoţesc 
jocurile copiilor, Versurile cumulative, 
păcălelile, glumele, Frământările de limbă, 
etc. 

Conversaţia euristică, dialogul, problematizarea 2 

 Poezia religioasă: M. Eminescu, T. 
Arghezi 

 Poezia despre copilărie; T. Arghezi, 
I.Pillat, Ana Blandiana, Nina Cassian, etc. 

 Poezia despre natură şi vieţuitoare: Vasile 
Alecsandri, George Coşbuc, Şt. O. Iosif, 
George Topârceanu, Mihai Eminescu, 
Otilia Cazimir, Tudor Arghezi, Octavian 
Goga, Ana Blandiana, Elena Farago. 

 Poezia despre înaintaşi şi patrie: Lucian 
Blaga, Ana Blandiana, etc. 

 Fabula. La Fontaine, Grigore 
Alexandrescu, Tudor Arghezi 

Conversaţia euristică, dialogul, problematizarea 2 

 Vasile Alecsandri: Legenda rândunicăi, 
Dumbrava Roşie. 

 Balade: legendare sau mitologice: 
Monastirea Argeşului, Soarele şi luna, 
Şarpele, Cerul; păstoreşti: Mioriţa, Şalga; 
haiduceşti: Toma Alimoş, Pintea Haiducul, 
Corbea;  istorice: Constantin Brâncovanul, 
Novac şi corbul; familiale: Mirea, Vălean. 

 Legenda în proză. Legenda etiologică 
(mitologică, explicativă): Legenda 
ciocârliei, Legenda florii-soarelui. 
Legenda istorică: Traian din volumul Din 
legendele românilor, Bucureşti, Editura 
Ion Creangă, 1990. Legenda geografică: 
Povestea Vrancei, Babele, Mureşul şi 
Oltul( Legendele românilor, Editura Ion 
Creangă, Bucureşti, 1990) 

 Snoava. Snoavele populare. Păcală şi 
Tândală, Isprăvile lui Păcală. 

Conversaţia euristică, dialogul, problematizarea 2 

 Ion Creangă: Inul şi cămeşa, Poveste 
(Prostia omenească), Păcală, Acul şi 
barosul, Ursul păcălit de vulpe, Moş Ion 
Roată şi Unirea 

Conversaţia euristică, dialogul, problematizarea 2 



 Eusebiu Camilar: Stejarul din Borzeşti 
 I.L.Caragiale:Momente şi schiţe. 
 Povestirile despre vieţuitoare sunt 

povestiri-fabule.  
 Emil Gârleanu, Din lumea celor cari nu 

cuvântă 
 Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti, Puiul. 
 Hans Christian Andersen: Degeţica, 

Soldatul de plumb, Lebedele, 
Privighetoarea, Răţuşca cea urâtă, Hainele 
cele noi ale împăratului, Mica Sirenă, 
Fetiţa cu chibriturile, Prinţesa şi 62 bobul 
de mazăre. 

 Edmondo de Amicis: Cuore, inimă de 
copil. 

  Petre Ispirescu, Legende sau basmele 
românilor 

 Ion Creangă – creator de poveşti şi basme: 
iubirea de mamă(Capra cu trei iezi), 
conflictul dintre noră şi soacră (Soacra cu 
trei nurori), ARIVISMUL(Punguţa cu doi 
bani), Povestea lui Stan Păţitul, oglindirea 
vieţii de toate zilele (Povestea porcului), 
elogiul omeniei, hărniciei, ridiculizarea 
lenei şi a lăcomiei (Fata babei şi fata 
moşneagului), elogiul indirect al muncii 
(Povestea unui om leneş) 

 Ioan Slavici şi Barbu Ştefănescu 
Delavrancea: Poveşti, Zâna Zorilor, 
NeghiniIţă. 

Conversaţia euristică, dialogul, problematizarea 2 

 Basme şi poveşti din literatura universală 
 Fraţii Jacob (1785-1863) şi Wilhelm 

(1786-1859) Grimm: Cenuşăreasa, Albă ca 
Zăpada, Pomul cu mere de aur, Frumoasa 
adormită, Croitoraşul cel viteaz, Fata 
moşului cea cuminte şi harnică şi fata 
babei cea haină şi urâtă. 

 H.Chr. Andersen: Degeţica, Soldatul de 
plumb, Lebedele, Hainele cele noi ale 
împăratului, Mica Sirenă, Crăiasa Zăpezii, 
Fetiţa cu chibriturile, Răţuşca cea urâtă, 
Privighetoarea 

Conversaţia euristică, dialogul, problematizarea 2 

 Romane reprezentative, pentru şi despre 
copii, din literatura română: Ionel 
Teodoreanu – La Medeleni, Constantin 
Chiriţă – Cireşarii.  

 Romane reprezentative, pentru şi despre 
copii, din literatura universală: Singur pe 
lume de Hector Malot, Prinţ şi cerşetor de 
Mark Twain. 

 Romanul de aventură şi călătorie: Miguel 
de Cervantes, Don Quijote, Daniel Defoe 
(Robinson Crusoe). 

Conversaţia euristică, dialogul, problematizarea 2 

 
Bibliografie obligatorie: 
5. Mirabela Rely Odette Curelar, Evadarea în ficţiune. Sinteze de literatura universală şi comparată, Ed. 

Academica Brâncuşi Targu-Jiu, 2013 



6. Mirabela Rely Odette Curelar, Note de curs, Literatură comparată Anul II, Ed. Academica Brâncuşi Targu-Jiu, 
2010, ISBN 978-973-144-370-6 

7. Mirabela Rely Odette Curelar, Sinteze le literatură română modernă şi contemporană, Editura Academica 
Brâncuşi, Tg-Jiu, 2016. 

8. Goia, Vistian – Literatura pentru copii şi tineret, pentru institutori, învăţători şi educatoare, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 2003 

Legendele românilor, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1990 
 
Bibliografie facultativă: 

 Gurtavenco, Mariana ş.a. – 77 de lecturi ale copilăriei, ediţia a III-a, Editura Paralela 45, 2008 
 Eugen Simion, Scriitori români de azi, Ed. CR, Buc., 1976 
 Gh. Bulgăre, Scriitori români despre limbă şi stil, Ed. Albatros, Buc. 1984 
 Gh. Bulgăre, Marcel Crihană, Limbaj şi artă literară în opera scriitorilor români, Ed. Mondan, Buc. 1997 
 Iorgu Iordan, Limba literară, Ed. Scrisul românesc, Craiova, 1977 
 Mariana Norel, Literatura română şi literatura pentru copii, curs didactic, 2012   

 
9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Conținutul disciplinei răspunde ariilor tematice din domeniu abordate pe plan național și 
internațional la acest nivel de studii, constituind premise pentru dezvoltarea competențelor profesionale și 
transversale ale studenților 
 
10. Evaluare 

Tip 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs 

Cunoaşterea terminologiei utilizate  Evaluare sumativă la sfârșitul 
semestrului : evaluare orală 

 
 

50% 
 
 
 

Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 

10.5. 
Seminar 

Însuşirea problematicii tratate la curs şi seminar  Evaluare formativă (pe tot parcursul 
semestrului)  
 

Activitati specifice studiului 
individual (teme de casă, proiecte 
individuale sau in echipa etc.) 

50 % 
Capacitatea de a utiliza corect noțiunile 
de bază 
Dobândirea abilităţii de rezolvare a cazurilor 
practice 
Evaluarea argumentelor proprii sau susţinute de 
alţii 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 
Prezență la activitățile de seminar   

10.6. Standard minim de performanţă 
-Standarde minime pentru nota 5:  
• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 
 

-Standarde pentru nota 10:            
• Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare                                                              
a limbajului de specialitate 

 
           

                                                                 Semnătura titularului de curs:          
 
 

                                                             Semnătura titularului de seminar:   
 

 
 
 



 
 
Data avizării în department,                                                                            Director de department,  
 
 
 
 

Semnătură Decan,  
 
 
 
 

 
 

 
 



                           
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Matematică - învăţământ primar şi preşcolar 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.univ. Vasile Lupulescu 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Prof.univ. Vasile Lupulescu 
2.4. Anul de studii I 2.5. Semestrul  I 
2.6. Codul disciplinei UCB.01.4.1.O.S.1.05 2.7. Număr de credite 4 
2.8. Tipul de evaluare Examen 2.9. Regimul disciplinei DS 

Obligatoriu 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

42 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 24 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri  18 

Tutoriat  0 

Examinări 2 

Alte activităţi 0 

3.7. Total ore studiu individual 58 

3.8. Total ore pe semestru 100 

 

 
          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de 

desfăşurare a 
cursului  

Online, Platforma Office 365: 

https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/General?threadId=19:e76f83dbdf6c40
86ada915e69a607e2e@thread.tacv2&ctx=channel  
Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 

5.2. de 
desfășurare a 

seminarului 

Online, Platforma Office 365: 
https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/General?threadId=19:e76f83dbdf6c40

86ada915e69a607e2e@thread.tacv2&ctx=channel 
Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 

 

1. Date despre program 
 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2. Facultatea Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3. Departamentul Litere și Științe ale Educației  
1.4. Domeniul de studii  Ştiinţe ale Educației 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum   

4.2. de competenţe  



6. Competențe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

 
P

ro
fe

si
on

al
e 

CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și preșcolar 

CP4. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

   
   

tr
an

sv
er

sa
le

 CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 

CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice desfășurării 
proiectelor și a programelor din domeniul științelor educației                                   

CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea formării și 
dezvoltării profesionale continue 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Dobândirea de către studenți a unor cunoștințe matematice (notiuni, 

proprietăți, teoreme etc), și didactice (metode generale şi speciale, precum 

şi tehnici de calcul şi de lucru), necesare la aplicarea/implementarea lor 

corectă, rapidă şi adecvată, atât în probleme tipice, cât şi în probleme non-

standard în activitățile şi lecțiile de matematică 

 

7.2. Obiectivele specifice Prezentarea unor cunoștințe matematice (notiuni, proprietăți, teoreme etc), și 
didactice (metode generale şi speciale, precum şi tehnici de calcul şi de 

lucru), însuşirea şi exersarea acestora în vederea aplicării lor în probleme şi 
contexte cât mai variate şi mai complexe, în activitățile şi lecțiile de 
matematică. 

Cunoaştere, înţelegere şi utilizare a limbajului specific, aplicarea corectă, rapidă 
şi adecvată a cunoştintelor dobândite (notiuni, proprietăți, teoreme etc), a 

metodelor generale şi speciale, precum  şi a tehnicilor de calcul şi  de lucru, atât 
în probleme tipice, cât şi în probleme non-standard, implementarea lor adecvată 
în activitățile şi lecțiile de matematică. 

Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii și metode 
consacrate în domeniu matematicii. 

Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea unor variate 
tipuri de concepte, situații, procese, proiecte din domeniul matematicii 
Formarea atitudinilor corespunzătoare explicării și interpretării unor variate tipuri 

de concepte, situații, procese, proiecte din domeniul matematicii 
 

 

  8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Obs. 

Elemente de teoria mulţimilor 
1. Noţiunea de mulţime 
2. Operaţii cu mulţimi 
3. Proprietăţile operaţiilor cu mulţimi. Diagrame Venn 
4. Legile lui DeMorgan 

Prelegere. Conversație euristică. 

Problematizare 

2 ore 

Elemente de logică matematică 
1. Logica propozițională     
2. Logica predicatelor. Cuantificatori logici 

3. Principiile logicii. Argumente valide. 

Prelegere. Conversație euristică. 

Problematizare 3 ore 

Mulţimea numerelor naturale Prelegere. Conversație euristică. 5 ore 



1. Numere naturale. Operaţii cu numere naturale 
2. Divizibilitaea numerelor naturale. Numere prime 
3. Algoritmul lui Euclid. C.m.m.d.c. şi c.m.m.m.c.  
4. Metoda inducţiei matematice 
5. Principii de numărare 
6. Sisteme de numeraţie     

Problematizare 

Mulţimea numerelor întregi 
1. Numere întregi. Operaţii cu numere întregi 
2. Divizibilitatea numerelor întregi 
3. Algoritmul lui Euclid pentru numere întregi.     

Prelegere. Conversație euristică. 

Problematizare 
2 ore 

Numere raţionale 
1. Noţiunea de fracţie ordinară. Operaţii cu fracţii 

ordinare. Amplificarea şi simplificarea fracţiilor 
ordinare. 

2. Compararea fracţiilor ordinare  
3. Fracţii zecimale. Operaţii cu fracţii zecimale. 

Compararea fracţiilor zecimale 
4. Fracţii zecimale periodice.    

Prelegere. Conversație euristică. 

Problematizare 

4 ore 

Relaţii şi funcţii 
1. Noţiunea de relaţie binară. Relaţii de ordine. Relaţii 

de echivalenţă 
2. Noţiunea de funcţie. Operaţii cu funcţii. 
3. Funcţii injective, surjective, bijective. Inversa unei 

funcţii. Funcţii monotone. 
4. Funcţii elementare 
5. Legi de compoziţie şi structuri algebrice 
6. Axiomele lui Peano. Construcţia numerelor întregi şi 

a munerelor raţionale.    

Prelegere. Conversație euristică. 

Problematizare 

4 ore 

Numere reale 
1. Numere iraţionale. Numere reale. Definiţia 

axiomatică a numerelor reale. 
2. Ecuaţii şi ineguaţii de gradul I 
3. Ecuaţii şi inecuaţii de gradul II 

4. Sisteme de ecuaţii 

Prelegere. Conversație euristică. 

Problematizare 

4 ore 

 Elemente de geometrie 
1. Noțiuni de bază ale geometriei euclidiene: punctual, 

dreapta, segmental de dreaptă, lungimea unui segment de 

dreaptă, semidreapta, linia frântă, pologoane, drepte 
paralele. 

2. Unghiuri: unghiul nul, unghiul ascuţit, unghiul drept, 
unghiul obtuz, unghiuri alungite, drepte perpendicular 

3. Triunghiul: triunghiul ascuţitunghic, trunghiul 

dreptunghic, triunghiul obtuzunghic 
4. Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic 

5. Patrulatere: paralelogramul, dreptunghiul, rombul, 
pătratul, trapezul 

6. Linii curbe, cercul, ovalul (elipsa) 

7. Corpuri geometrice: palalipipedul dreptunghic, cubul, 
prisma, piramida, cilindrul, conul, sfera. 

Prelegere. Conversație euristică. 

Problematizare 

4 ore 

Bibliografie obligatorie: 
1. D.P. Covei, G. Caralicea-Marculescu, Vasile Lupulescu, Matematică pentru institutori, Editura Sitech, 

Craiova, 2005, ISBN: 973-944-1 On-line: - http://documents.tips/documents/definitivat-mate.html  
2. I. Magdaş, Probleme de matematică pentru pregătirea didactică în învățământul primar. Ghid pentru 

studenți, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2017, online: 



http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/2206.pdf   

3. I. Magdaş, Matematică. Ghid pentru pregătirea inițială și continuă a profesorilor pentru învățământul 

primar., Presa Universitară Clujeană, 2019, 

http://www.editura.ubbcluj.ro/php/download.php?f=2410&ex=pdf 
4. M. Roşu, Matematică I, II, III, Proiectul pentru învăţământul rural, Ministerul Educaţiei și Cercetării, 

2006 

Bibliografie facultativă: 
  1.  I. Aron, G. Herescu, Aritmetică pentru învăţători, EDP, Bucureşti, 1977 

     2.   E. Georgescu-Buzău, N. Matei, Exerciţii de teoria mulţimilor, EDP, Bucureşti, 1972 

 

8.2. Seminar Metode de predare Obs. 

Elemente de teoria mulţimilor 
5. Noţiunea de mulţime 
6. Operaţii cu mulţimi 
7. Proprietăţile operaţiilor cu mulţimi. Diagrame 

Venn 
8. Legile lui DeMorgan 

Exercițiul. Lucrul individual sau în 

echipă.  Discuția dirijată. Problematizarea 

1 oră 

Elemente de logică matematică 
4. Logica propozițională     
5. Logica predicatelor. Cuantificatori logici 

6. Principiile logicii. Argumente valide. 

Exercițiul. Lucrul individual sau în 

echipă.  Discuția dirijată. Problematizarea 2 ore 

Mulţimea numerelor naturale 
7. Numere naturale. Operaţii cu numere naturale 
8. Divizibilitaea numerelor naturale. Numere 

prime 
9. Algoritmul lui Euclid. C.m.m.d.c. şi 

c.m.m.m.c.  
10. Metoda inducţiei matematice 
11. Principii de numărare 
12. Sisteme de numeraţie     

Exercițiul. Lucrul individual sau în 

echipă.  Discuția dirijată. Problematizarea 

2 ore 

Mulţimea numerelor întregi 
4. Numere întregi. Operaţii cu numere întregi 
5. Divizibilitatea numerelor întregi 
6. Algoritmul lui Euclid pentru numere întregi.     

Exercițiul. Lucrul individual sau în 

echipă.  Discuția dirijată. Problematizarea 
1 oră 

Numere raţionale 
5. Noţiunea de fracţie ordinară. Operaţii cu fracţii 

ordinare. Amplificarea şi simplificarea 
fracţiilor ordinare. 

6. Compararea fracţiilor ordinare  
7. Fracţii zecimale. Operaţii cu fracţii zecimale. 

Compararea fracţiilor zecimale 
8. Fracţii zecimale periodice.    

Exercițiul. Lucrul individual sau în 

echipă.  Discuția dirijată. Problematizarea 

2 ore 

Relaţii şi funcţii 
7. Noţiunea de relaţie binară. Relaţii de ordine. 

Relaţii de echivalenţă 
8. Noţiunea de funcţie. Operaţii cu funcţii. 
9. Funcţii injective, surjective, bijective. Inversa 

unei funcţii. Funcţii monotone. 
10. Funcţii elementare 
11. Legi de compoziţie şi structuri algebrice 
12. Axiomele lui Peano. Construcţia numerelor 

întregi şi a munerelor raţionale.    

Exercițiul. Lucrul individual sau în 

echipă.  Discuția dirijată. Problematizarea 

2 ore 



Numere reale 
5. Numere iraţionale. Numere reale. Definiţia 

axiomatică a numerelor reale. 
6. Ecuaţii şi ineguaţii de gradul I 
7. Ecuaţii şi inecuaţii de gradul II 

8. Sisteme de ecuaţii 

Exercițiul. Lucrul individual sau în 

echipă.  Discuția dirijată. Problematizarea 

2 ore 

 Elemente de geometrie 
8. Noțiuni de bază ale geometriei euclidiene: 

punctual, dreapta, segmental de dreaptă, lungimea 
unui segment de dreaptă, semidreapta, linia frântă, 

pologoane, drepte paralele. 
9. Unghiuri: unghiul nul, unghiul ascuţit, unghiul 

drept, unghiul obtuz, unghiuri alungite, drepte 
perpendicular 

10. Triunghiul: triunghiul ascuţitunghic, trunghiul 

dreptunghic, triunghiul obtuzunghic 
11. Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic 

12. Patrulatere: paralelogramul, dreptunghiul, rombul, 
pătratul, trapezul 

13. Linii curbe, cercul, ovalul (elipsa) 

14. Corpuri geometrice: palalipipedul dreptunghic, 
cubul, prisma, piramida, cilindrul, conul, sfera. 

Exercițiul. Lucrul individual sau în 

echipă.  Discuția dirijată. Problematizarea 

2 ore 

Bibliografie obligatorie: 
1. I. Magdaş, Probleme de matematică pentru pregătirea didactică în învățământul primar. Ghid pentru 

studenți, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2017, online: 
http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/2206.pdf   

2. D.E. Roşu, Rezolvarea problemelor de matematică în ciclul primar, Editura Sitech, Craiova, 2008 

Bibliografie facultativă: 
A. Lagusker, Math for Elementary School Teachers, https://math.libretexts.org/Courses, 2020 

M. Manes, Mathematics for Elementary Teachers, Creative Commons Attribution ShareAlike, http://pressbooks-
dev.oer.hawaii.edu/math111/ 

 

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii  
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Disciplina posedă un status epistemologic aparte, cu profunde valenţe inter- şi transdisciplinare 

 Prin însuşirea conceptelor teoretico-metodologice specifice aritmeticii şi abordarea aspectelor practice 

studenţii dobândesc un bagaj de cunoştinţe consistent, în concordanţă cu competenţele parţiale cerute 

pentru ocupaţiile posibile prevăzute în grila de licenţă. Se urmăreşte deci formarea teoretică şi 

practică a studenţilor pentru învăţământul primar, priviţi în calitate de manageri ai clasei de elevi. 

 

10. Evaluare 

Tip 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs 

Cunoaşterea terminologiei utilizate  Evaluare sumativă la sfârșitul 
semestrului :  

 

 

50% 
 
 
 
 
 

Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 

10.5. 

Seminar 
Media notelor acordate la seminar / lucrări 

practice 

 Evaluare formativă (pe tot parcursul 

semestrului) 

10% 
 

Notele obţinute la testele periodice sau Evaluare formativă (pe tot parcursul 20% 



parţiale  semestrului)  

Prezență la activitățile de seminar Evaluare formativă (pe tot parcursul 

semestrului) 
10% 

 

Notele acordate pentru proiecte, teme de casă, 

referate, studii de caz 

Evaluare formativă (pe tot parcursul 

semestrului) 
10% 

 

10.6. Standard minim de performanţă 

-Standarde minime pentru nota 5: Cunoașterea abordării teoretice necesare în rezolvarea 

exercițiului/problemei și efectuarea primului pas spre rezolvare. 

-Standarde pentru nota 10: Cunoașterea abordării teoretice necesare în rezolvarea exercițiului/problemei și 

efectuarea tuturor pașilor necesari finalizării rezolvării. 

 
          

                                                                 Semnătura titularului de curs şi seminar:          

 

 

 

 

 

Data avizării în department,                                                                            Director de department,  

 

 

 

Semnătură Decan              



                     
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

 
FIŞA  DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu  
1.2 Facultatea  Științe ale Educației, Drept și Administrație Publica 
1.3 Departamentul Litere și Științele Educației 
1.4 Domeniul de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar 
1.5 Ciclul de studii Licența 
1.6 Programul de studii/Calificarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar 
1.7 Anul universitar 2020-2021 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Muzică și didactica educației 
muzicale (învățământ 
preșcolar și primar) 

Cod disciplina 
UCB.01.4.1.O.S.4.14 

2.2 Titularul activităţilor de curs dr. Popescu Sanda Mihaela 
2.3 Titularul activităţilor de seminar 
/laborator/proiect 

dr. Popescu Sanda Mihaela 

2.4 Anul de 
studiu 

II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul 
disciplinei 

DS 
Obligatoriu 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator/proiect 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator/proiect 14 
Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 47   
3.9 Total ore pe semestru 75 
3.10 Numărul de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 
4.2 de competenţe Nu este cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament 
de predare multimedia. 

Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul - cursul se va 
desfăşura în modul sincron online prin videoconferinţă folosind 
platforma MS Teams sau altă platformă agreată. Se vor pune la 

dispoziţia studenţilor materiale în format electronic pentru o mai 
buna înţelegere a materiei 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Seminariile se desfăşoară în săli cu acces la internet.  
Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul - cursul se va 

desfăşura în modul sincron online prin videoconferinţă folosind 



platforma MS Teams sau altă platformă agreată. Se vor pune la 
dispoziţia studenţilor materiale în format electronic pentru o mai 
buna înţelegere a materiei 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

al
e 

CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și 

preșcolar. 
CP2. Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar și 
preșcolar 

CP3. Evaluarea proceselor de învățare, a rezultatelor și a progresului înregistrat de preșcolari / 
școlari mici. 

CP4. Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a procesului de 
învățământ și a activităților de învățare / integrare socială specifice vârstei grupului țintă 

CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 
 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 
CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice 
desfășurării proiectelor și a programelor din domeniul științelor educației                                  

CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea 
formării și dezvoltării profesionale continue 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei   Organizarea de activităţi muzicale cu caracter interdisciplinar și 
dezvoltarea comportamentului estetic-muzical prin experimentare şi 

învăţare permanentă. 

7.2 Obiectivele specifice  Cunoaşterea şi utilizarea cunoştinţelor şi conceptelor muzicale 

elementare pentru proiectarea, realizarea şi evaluarea corectă a educaţiei 

muzicale la nivel preşcolar şi primar;  

 Raportarea la norme, standarde şi la obiective curriculare atât în 
studierea programelor şcolare cât şi în proiectarea, realizarea şi evaluarea 

activităţilor de educaţie muzicală;  

 Cunoaşterea, utilizarea, interpretarea, prelucrarea şi aplicarea 

cunoştinţelor muzicale, psiho-pedagogice şi metodologice în cadrul 

întregului demers de proiectare, realizare şi evaluare a educaţiei muzicale 

din învăţământul preşcolar şi primar;  
 Identificarea şi aplicarea principiilor didactice specifice în proiectarea şi 

desfăşurarea optimă a educaţiei muzicale în învăţământul preşcolar şi 

primar;  

 Utilizarea unor metode şi instrumente de evaluare specifice educaţiei 

muzicale şi acordarea asistenţei necesare copiilor cu nevoi muzicale 

speciale;  
 Elaborarea unor modele de proiecte de lecţii pentru educaţia muzicală 

sau activităţi cultural-educative. 

 

8. Conţinuturi* 
8.1 Curs Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

Noţiuni fundamentale de teorie 

muzicală;  

2 Conversaţia; Expunerea; 

Demonstraţia; Observaţia 

dirijată 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru a 

putea interacţiona în timpul predării 

Solfegii şi cântece cu text care conţin 
noţiuni elementare de limbaj muzical; 

2 Conversaţia; Expunerea; 
Demonstraţia; Observaţia 

dirijată 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 
prealabilă a bibliografiei recomandate pentru a 

putea interacţiona în timpul predării 

Strategii didactice de predare-învăţare 

a educaţiei muzicale (metode, 

mijloace, forme de organizare, 

proiectare şi evaluare); 

2 Conversaţia; Expunerea; 

Demonstraţia; Observaţia 

dirijată 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru a 

putea interacţiona în timpul predării 

Soluţii didactice cu privire la: 

receptarea repertoriului de cântece 
pentru copii şi a unor elemente simple 

de limbaj muzical; redarea 

4 Conversaţia; Expunerea; 

Demonstraţia; Observaţia 
dirijată 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru a 
putea interacţiona în timpul predării 



repertoriului de cântece pentru copii 

cu mijloace interpretative specifice 

vârstei; raportarea spontană la muzică 

prin intermediul propriilor abilităţi 

creative; 

Soluţii metodice pentru predarea-

învăţarea principalelor elemente de 
limbaj muzical prevăzute de programa 

şcolară pentru învăţământul primar. 

4 Conversaţia; Expunerea; 

Demonstraţia; Observaţia 
dirijată 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru a 
putea interacţiona în timpul predării 

Bibliografie obligatorie: 

 Ionescu-Motora, Ana, Cântece şi jocuri muzicale pentru copii, Bucureşti, E.D.P., 1980.  

 Munteanu, G.; Aldea, G., Didactica educaţiei muzicale pentru învăţământul primar, Bucureşti, E.D.P., 2001.  

 Florea, A., Metodica educaţiei muzicale în grădiniţă şi în învăţământul primar, Timişoara, Editura Eurostampa, 2006.  

 Florea, A., Muzică şi didactică pentru învăţământul primar, Timişoara, Editura Eurostampa, 2012. 

 

8.2 Seminar/laborator                 Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Proiecte de lecţii pentru educaţia 

muzicală (perioada prenotaţiei); 

2 Exerciţiul; Studiul de caz Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a suportului de curs pentru a putea 

interacţiona în timpul predării 

Proiecte de lecţii pentru educaţia 

muzicală (perioada notaţiei); 

2 Exerciţiul; Studiul de caz Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a suportului de curs pentru a putea 

interacţiona în timpul predării 
Jocuri didactice muzicale; 4 Exerciţiul; Studiul de caz Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a suportului de curs pentru a putea 

interacţiona în timpul predării 
Exerciţii de transformare a unor 

cântece pentru copii în jocuri 

muzicale; 

2 Exerciţiul; Studiul de caz Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a suportului de curs pentru a putea 

interacţiona în timpul predării 
Conceperea unor variante de 

ornamentare a unor cântece pentru 

copii conform concepţiei pedagogului 
muzical Liviu Comes 

4 Exerciţiul; Studiul de caz Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a suportului de curs pentru a putea 

interacţiona în timpul predării 

Bibliografie obligatorie: 

 Ionescu-Motora, Ana, Cântece şi jocuri muzicale pentru copii, Bucureşti, E.D.P., 1980.  

 Munteanu, G.; Aldea, G., Didactica educaţiei muzicale pentru învăţământul primar, Bucureşti, E.D.P., 2001.  

 Florea, A., Metodica educaţiei muzicale în grădiniţă şi în învăţământul primar, Timişoara, Editura Eurostampa, 2006.  

 Florea, A., Muzică şi didactică pentru învăţământul primar, Timişoara, Editura Eurostampa, 2012. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Datorită planului programului de studiu care nu cuprinde ponderi fireşti între disciplinele psihopedagogice şi de 

specialitate, nivelul standardelor de performanţă ale disciplinei nu oferă o formare a studenţilor cu o deschidere 

corespunzătoare către „piaţa muncii”, către nevoile şi standardele educaţionale imediate. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 
din nota finalã 

10.4 Curs              Examinare orală Evaluare sumativă la sfârşitul 

semestrului 

50% 

10.5 Seminar/laborator Prezenţă şi activitate Evaluare formativă (pe tot parcursul 

semestrului) 

30% 

Evaluarea sarcinilor la seminar Evaluare formativă 20% 

10.6 Standard minim de performanţã                                                        
 Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 

 Se ţine cont de activitatea din timpul semestrului şi de prezenţa la cursuri; 

 Activitate la seminar 

 
 Data completării  Semnătura titularului de curs                   Semnătura titularului de  

              seminar/laborator/proiect 
 ...........................                 
        



 
 
 

Semnătura directorului de departament 
 

             ........................... 
 
 

 
          Semnătură Decan 

            ........................... 



                                     Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              
Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

    1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învãţãmânt superior Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu 
1.2 Facultatea  Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3  Departamentul                                   Litere și Științe ale Educației 
1.4 Domeniul de studii                 Stiinte ale educatiei 
1.5 Ciclul de studii                   Licenţă 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Pedagogia Învaţamântului Primar şi Preşcolar 
1.7 Anul universitar 2020-2021 
 
    2. Date despre disciplinã 
2.1 Denumirea disciplinei              Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar 
Cod disciplina  
UCB 01.4.1.O.S.4.12 

2.2 Titularul activitãţilor de curs    Lector univ. dr. Verdeș Rocselana 
2.3 Titularul activitãţilor de seminar Lector univ. dr. Verdeș Rocselana 
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de 

evaluare 
E 2.7 Regimul 

disciplinei 
DS 
Obligatorie 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitãţilor didactice) 
3.1 Numãr de ore pe sãptãmânã          3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învãţãmânt 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul dupã manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             15 
Documentare suplimentarã în bibliotecã, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren                               15 
Pregãtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   28 
Tutoriat  
Examinãri    
Alte activitãţi ..................................                                      - 
3.7 Total ore studiu individual      58 
3.9 Total ore pe semestru            100 
3.10 Numãrul de credite              4 
    4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum        Pedagogie si psihologie 
4.2 de competenţe        Practica pedagogica in invatamantul prescolar si primar 
 
    5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfãşurare a cursului Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, 

videoproiector; 
Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – cursul se va 
desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams 
sau altă platformă agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor 
materiale în format electronic pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

5.2. de desfãşurare a 
seminarului/laboratorului 

Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, 
videoproiector; 
Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – seminarul se va 



desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams 
sau altă platformă agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor 
materiale în format electronic pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

 
    6. Competenţele specifice acumulate 

Competente 
profesionale 

Metodologice, de comunicare şi relaţionare, de evaluare a elevilor, 
psiho-sociale, tehnice şi tehnologice, de management 

Competente 
transversale 

Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională 
fundamentate pe opţiuni valorice explicite specifice specialistului 
în ştiinţele educaţiei în cadrul cercetării educaţionale 
Promovarea valorilor asociate realizării unui învăţământ de calitate 
în conformitate cu politicile educaţionale interne şi în acord cu ele 
elaborate şi popularizate la nivel european pe baza societăţii 
cunoaşterii specifice domeniului educaţional european şi a 
interculturalităţii 

 
    7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 
Obiectivul 
general al 
disciplinei 

- Formarea capacităţilor  de proiectare, dezvoltare  şi management  
specifice   desfăşurării  cercetării educaţionale şi a utilizării 
rezultatelor  în vederea proiectării şi desfăşurării activităţilor instructiv 
educative în mod eficient şi în conformitate cu prevererile curriculum-
ului naţional şi nevoile de învăţare ale elevilor, studenţilor  şi 
grupurilor educaţionale 

- Formarea capacităţii de analiză, aplicare teoretică şi practică pentru 
rezolvarea unor situaţii, educaţionale,  instructiv educative pe baza 
utilizării metodelor de cercetare pedagogică 

- Formarea unei conduite critice şi aplicative faţă de problematica 
abordată, de diferitele contribuţii şi concepţii specifice domeniului 
pedagogic şi educaţional şi relevate pentru  programul psihopedagogic 

7.2 Obiective 
specifice 

- Formarea competenţelor care vizează modalitatea de a proiecta, 
organiza, desfăşura, evalua, impelenta tehnici şi soluţii educaţionale 
pe baza cercetării educaţionale 

- Capacitatea de a analiza date, interpreta şi valorifica rezultatele 
cercetărilor în activitatea educaţională curentă şi în activităţile 
educaţionale la nivel social  

- Conştientizarea calităţii relaţiilor afectiv atitudinale, de comunicare  
didactică şi educaţională. 

 8. Conţinuturi 
 

8.1. Curs Metode de predare Obs. 

1. Învăţământul preşcolar şi primar în contextul politicii 
educaţionale din România.  

prelegerea, experimentul, demonstraţia, 
testul, studiul de caz, analogia, 
brainstorming, analiza datelor 

2 

2.  Educabilitatea. Educaţia timpurie.  Finalităţile educaţiei 
preşcolare şi primare. 

prelegerea, experimentul, demonstraţia, 
testul, studiul de caz, analogia, 
brainstorming, analiza datelor 

2 

3. Particularităţile de vârstă ale preşcolarului şi şcolarului. 
Instumentele cunoaşterii preşcolarului în grădiniţă. 
Modele teoretice ale dezvoltării copilului preşcolar. 

prelegerea, experimentul, demonstraţia, 
testul, studiul de caz, analogia, 2 



Dimensiunile personalităţii copilului preşcolar şi ale 
şcolarului.  Fişa psihopedagogică. Observarea curentă. 
Grile  de observare. 

brainstorming, analiza datelor 

4. Procesul de învăţământ  la nivel  preşcolar şi primar. 
Organizare şi forme.(grupe, nivele, simultan)(Step by 
step, Waldorf, Monetssori). Curriculum  pentru 
învăţământul preşcolar şi primar, structură, planul de 
învăţământ. Raportul programă-pedagogii alternative.  

prelegerea, experimentul, demonstraţia, 
testul, studiul de caz, analogia, 
brainstorming, analiza datelor 2 

5. Principii în învăţământul preşcolar şi primar . prelegerea, experimentul, demonstraţia, 
testul, studiul de caz, analogia, 
brainstorming, analiza datelor 

2 

6. Forme de activitate în învăţământul preşcolar. Jocul. 
Orientarea jocului spre stimulare şi dezvoltare în 
preocesul instructiv educativ. Tipuri de jocuri. Cerinţe 
ale jocului. Tehnici pentru a sprijini aptitudinile spre joc 
ale copiilor.  

prelegerea, experimentul, demonstraţia, 
testul, studiul de caz, analogia, 
brainstorming, analiza datelor 2 

7. Proiectarea activităţilor în învăţământul preşcolar.             prelegerea, experimentul, demonstraţia, 
testul, studiul de caz, analogia, 
brainstorming, analiza datelor 

2 

8. Educarea limbajului. Preşcolarul şi literatura. 
Activităţile matematice.Cunoaşterea mediului. Educaţia 
pentru societate.Activităţile artistice şi plastice. 
Preşcolarul şi muzica. Activităţile practice. Activităţile  
sportive. Activităţile extraşcolare. 

prelegerea, experimentul, demonstraţia, 
testul, studiul de caz, analogia, 
brainstorming, analiza datelor 2 

9. Evaluarea şi eficienţa activităţii de formare şi educare în 
învăţământul preşcolar şi primar. Greşeli de evaluare. 

prelegerea, experimentul, demonstraţia, 
testul, studiul de caz, analogia, 
brainstorming, analiza datelor 

2 

10. Activităţile didactice în cadrul învăţământului primar. 
Curriculum pentru învăţământul primar. Relaţia 
conţinuturi – obiective. Proiectarea didactică. 

prelegerea, experimentul, demonstraţia, 
testul, studiul de caz, analogia, 
brainstorming, analiza datelor 

2 

11. Metode didactice. Evaluarea.Descriptori de 
performanţă. 

prelegerea, experimentul, demonstraţia, 
testul, studiul de caz, analogia, 
brainstorming, analiza datelor 

2 

12. Calităţi şi competenţe ale cadrului didactic  în  
învăţământului preşcolar şi primar.  

prelegerea, experimentul, demonstraţia, 
testul, studiul de caz, analogia, 
brainstorming, analiza datelor 

2 

13. Relaţia grădiniţă – familie – comunitate; şcoală – 
familie - comunitate. Relaţia şi colaborarea grădiniţă – 
şcoală.  

prelegerea, experimentul, demonstraţia, 
testul, studiul de caz, analogia, 
brainstorming, analiza datelor 

2 

14. Relaţiile dintre instituţiile educaţiei şi  parteneriatul 
necesar în favoarea copilului. Familia ca mediu primar 
de socializare. Relaţiile grădiniţă – familie; şcoală-
familie. Comunitatea – liant al influenţelor educaţionale. 

prelegerea, experimentul, demonstraţia, 
testul, studiul de caz, analogia, 
brainstorming, analiza datelor 

2 
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8.2. Seminar  Metode de predare Obs. 

1. Problematica educaţiei preşcolare. 
Organizarea învăţământului preşcolar şi 
primar. Obiective şi finalităţi. Principii ale 
învăţământului preşcolar. Cunoaşterea 
preşcolarului. Cunoaşterea elevului.  

prelegerea, experimentul, demonstraţia, testul, 
studiul de caz, analogia, brainstorming, analiza 
datelor 

2 

2. Instrumente de lucru :  fişa 
psihopedagogică, fişa de obsevaţie, grile 
de observaţie. Curriculum preşcolar şi 
primar.  

prelegerea, experimentul, demonstraţia, testul, 
studiul de caz, analogia, brainstorming, analiza 
datelor 

2 

3. Tipuri şi forme de activităţi(I). Jocul 
didactic- tipologia jocului didactic – 
condiţii de realizare.  

prelegerea, experimentul, demonstraţia, testul, 
studiul de caz, analogia, brainstorming, analiza 
datelor 

2 

4. Metode didactice. Condiţii de eficienţă. prelegerea, experimentul, demonstraţia, testul, 
studiul de caz, analogia, brainstorming, analiza 
datelor 

2 

5. Evaluarea activităţilor didactice. 
Descriptori de performanţă pentru 
învăţământul primar. Mijloacele didactice. 

prelegerea, experimentul, demonstraţia, testul, 
studiul de caz, analogia, brainstorming, analiza 
datelor 

2 

6. Relaţia grădiniţă – familie – comunitate; 
şcoală-familie-comunitate.Rolul 
activităţilor extraşcolare în cadrul 
învăţământului preşcolar şi primar. 

prelegerea, experimentul, demonstraţia, testul, 
studiul de caz, analogia, brainstorming, analiza 
datelor 

2 

7. Susţinerea eseurilor prelegerea, experimentul, demonstraţia, testul, 
studiul de caz, analogia, brainstorming, analiza 
datelor 

2 
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Victor Ţârcovnicu şi Vasile Popeangă – Pedagogie prescolară; Ed. D.P.,Bucureşti, 1975. 
Ana Tucicov-Bogdana – Personalitatea copilului; Ed.D.P. Bucureşti, 1972. 
 Elisabeta Voiculescu – Pedagogie preşcolară; Ed. Aramis, Bucureşti, 2001. 

- Factorii subiectivi ai evaluării şcolare Cunoaştere şi autocontrol. Ed.Aramis, Bucureşti, 2001. 
Ecaterina Vrasmas – Educatia copilului preşcolar. Elemente de pedagogie la vârsta timpurie. Editura Pro Humanitate, 
Bucureşti 1999. 
Ministerul Educaţiei Naţionale – Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii şi Regulamentul 
învăţământului preşcolar. Editura V/V Integral, Bucureşti, 2001. 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei – Revista Învăţământului Preşcolar. 
*** - Pregătirea pentru şcoală în grădiniţa de copii. Editat de S.C. Tribuna Învăţământului, 1995. 
*** - Ghid metodic de aplicare a programei instructiv educativ educative în grădiniţa de copii. 
*** - Programa de pedagogie preşcolară şi psihologia copilului(examen de definitivat educatoare) Bucureşti, 2000. 
Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare, Consiliul Naţional pentru Curriculum – Descriptori de performanţă pentru 
învăţământul primar. Editura ProGnosis, Bucureşti. 
Reviste: Tribuna Învăţământului şi Revista Învăţământului Preşcolar 
Resurse internet :  
site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi al Consiliului Naţional pentru Curriculum 
www.educred.ro 
www.digital.educred.ro 
www.educatiacontinua.edu.ro 

 

    9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptãrile reprezentanţilor comunitãţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 



I. Cunoaştere şi înţelegere 
Capacitatea de a cunoaşte şi înţelege: 
- să cunoască, definească, analizeze,  problematica, conceptele, metodele tehnicile cercetării ştiinţifice şi 

educaţionale, 
- să identifice, stabilească, etapele cercetării  
- să construiască strategii de cercetare utilizând una dintre metode-tehnici, 
II. Deprinderi intelectuale sau academice 
Capacitatea de a: 
- - să identifice, analizeze, compare diferenţele dintre abordarea cantitativă şi abordarea calitativă, să 

proiecteze demersuri de cercetare din ambele perspective 
III. Deprinderi profesionale/practice 
Capacitatea de a: 
- Proiecta demersuri de cercetare 
- De a utiliza diferite metode de cercetare 
- De a construi instrumente de cercetare 
- De a analiza si interpreta date 
- De a utiliza date generate de cercetarea educaţionla în proiectarea activităţilor educaţionale curente şi la nivelul 

comunităţilor. 
IV. Deprinderi transferabile 
Capacitatea de a:  
  Interpreteza date şi rezultate  şi să propună strategii de ameliorare-oprimizare 

 

   10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 
Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere din 
nota finalã 

10.4 Curs              Examen scris / eseu  Evaluare 
sumativă la 
sfârşitul 
semestrului 

50% 

10.5 Seminar/laborator seminar cel putin o fisa de activitate  Evaluare 
formativă 
(pe tot 
parcursul 
semestrului) 

40% 

 Activtatea la curs / seminar / on-line  Evaluare 
sumativă la 
sfârşitul 
semestrului 

10% 

10.6 Standard minim de performanţã                                                        
Nota 5(cinci) se acordă pentru realizarea eseului(elaborare şi susţinerea acestuia în cadrul seminarului) + 
răspunsul corect la  una din întrebările de 3 puncte. 
Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : 
Nota 10(zece) se acordă pentru : 

 pentru realizarea eseului şi răspunsul corect la  toate  cele 3 întrebări ale examenului scris 
 activitate şi participare la cel puţin 7 cursuri şi 7 seminarii 

examen scris 50 % 
3 întrebări din tematica cursului: 

 1 întrebare 1 punct 
 1 întrebare 3 puncte 
 1 întrebare 3 puncte 

Nota finală: 
 examen scris 50 % 



 eseu ( 500 cuvinte) 40% 
 activitate la  curs şi seminar 10% 

Dupa caz on-line pe baza de proiect educational care contine : 
• eseu   50%    
• cel putin o fisa de activitate de la seminar 40% 
• activtate on-line 10% 

 
 

 
 
Data completãrii       Semnãtura titularului de curs           Semnãtura titularului de seminar 
              Lector univ. dr.                                        Lector univ. dr.  
                                        Verdeș Rocselana                                     Verdeș Rocselana                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
  Data avizãrii în departament                            Semnãtura directorului de departament 
               ........................                                                    ..........................  
 

 

 

Semnătură Decan
              

........................... 

 



                                               
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 
    1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învãţãmânt superior Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu 
1.2 Facultatea  Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3  Departamentul                                   Litere și Științe ale Educației  
1.4 Domeniul de studii                 Stiinte ale educatiei 
1.5 Ciclul de studii                   Licenţă 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 
 
    2. Date despre disciplinã 

2.1 Denumirea disciplinei              Practica pedagogică în 
învățământul primar I 

UCB.01.4.1.0.S.2.17 

2.2 Titularul activitãţilor de curs     
2.3 Titularul activitãţilor de seminar Lector univ. dr. Vîrtop Sorin-Avram 

 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de 

evaluare 
C 2.7 Regimul 

disciplinei 
DS 
Obligatoriu 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitãţilor didactice) 
 
3.1 Numãr de ore pe 
sãptãmânã          

3 din care: 3.2 curs  3.3 seminar/laborator 3 

3.4 Total ore din planul 
de învãţãmânt 

42 
 

din care: 3.5 curs  3.6 seminar/laborator 42 
 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul dupã manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             4 
Documentare suplimentarã în bibliotecã, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren                               2 
Pregãtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   2 
Tutoriat - 
Examinãri     
Alte activitãţi ..................................                                      - 
3.7 Total ore studiu individual      8 
3.9 Total ore pe semestru            50 
3.10 Numãrul de credite               
Semestrul 1  - 
Semestrul 2 2 
Total numar credite 2 
 
 
 



 
 
    4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum         Fundamentele pedagogiei 
4.2 de competenţe         Psihologie 

 Prezenta cel puţin 80% condiţie de admitere pentru susţinerea 
colocviului cf. Regulamentului privind organizarea si 
defasurarea practicii pedagogice pentru specializarea PIPP 

 
    5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfãşurare a cursului / activitatii de coordonare 
a practicii pedagogice în învăţământul primar 

 Laboratorul psihopedagogic al Universităţii 
„Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu 

 Platforma educationala dupa caz / Microsoft 
Teams, zoom sau altele recomandate in functie 
de situatie. 
 

5.2. de desfãşurare a seminarului/laboratorului / a 
practicii pedagogice in invatamatul primar 

 Conform listei de unitati de invatamant  primar 
si a listei de mentori pentru anul univ. 2020-
2021 

 Platforma educationala dupa caz / Microsoft 
Teams, zoom sau altele recomandate in functie 
de situatie. 

    6. Competenţele specifice acumulate 

Competenţe profesionale CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul 
primar și preșcolar. 
CP2. Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul 
primar și preșcolar 
CP3. Evaluarea proceselor de învățare, a rezultatelor și a progresului înregistrat de 
preșcolari / școlari mici. 
CP4. Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a procesului 
de învățământ și a activităților de învățare / integrare socială specifice vârstei 
grupului țintă 
CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a 
evoluției în carieră 

Competenţe transversale CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 
CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice 
desfășurării proiectelor și a programelor din domeniul științelor educației                                  
Promovarea valorilor asociate realizării unui învăţământ de calitate în 
conformitate cu politicile educaţionale interne şi în acord cu ele elaborate şi 
popularizate la nivel european pe baza societăţii cunoaşterii specifice 
domeniului educaţional european şi a interculturalităţii 
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în 
vederea formării și dezvoltării profesionale continue 

    7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

- Formarea capacităţilor de a cunoaşte, a înţelege, a interpreta , a argumenta 
esenţa, rolul problematicii specifice pedagogiei invatamantului primar  

- Formarea capacităţii de analiză, aplicare teoretică şi practică în rezolvarea 



situaţiilor instructiv educative specifice nivelului primar 
- Formarea unei conduite critice şi aplicative faţă de: problematica abordată, de 
diferitele contribuţii şi concepţii specifice domeniului pedagogic şi educaţional şi 
relevate pentru nivelul primar. 

7.2 Obiective specifice - Formarea competenţelor care vizează modalitatea de a proiecta, organiza, 
desfăşura, evalua activităţi instructiv educative   specifice curriculumului  pentru 
învăţământul primar. 

- Conştientizarea calităţii relaţiilor afectiv atitudinale, de comunicare  didactică. 
    

 8. Conţinutul activitatii de coordonare 

I. Conţinuturi activitatilor de coordonare si portofoliul didactic 
 
 Titlul activitatii de coordonare Nr. ore 

1 Prelucrarea regulamentelor  de practica a studentilor din UCB 
si Practica pedagogica, Statutul elevului. 

2 

2 Modul de organizare a învăţământului primar 2 

3 Componenta portofoliului didactic de evaluare pentru 
disciplina practica pedagogică în învăţământul primar 

2 

4 Particularitati ale practice pedagogice observatorii în 
învăţămantul primar 

2 

5 Analiza documentelor curriculare  din învăţământul primar. 
Strategii didactice specific învăţământului primar. 

2 

6 Particularităţi privind   personalitatea profesorului din 
învăţământul primar. Documentele profesorului din 
învăţământul primar. 

2 

7 Sustinerea portofoliilor didactice de evaluare / colocviu 2 

 
II. Conţinuturi activitatilor de practică pedagogică în învățămâtul primar - 28 h 
 
Desfășurarea activitatilor de practică pedagogică in invatamatul primar se desfășoară conform 
protocolului cu unitatea de invatamant preuniversitar - nivelul primar si  Lista de mentori pentru 
anul universitar 2020-2021.                                                                              
 

Continutul portofoliul didactic pentru semestrul  2 cuprinde următoarele tipuri de lucrări:  

 Semestrul II 
 Pagina de titlu si Cuprinsul portofoliului 

1.  Fişa psihopedagogică pentru un elev de la clasa pregatitoare până la clasa a IV-a 



2.  Fişă de studiu al unui document şcolar de ex.: 
 Regulamentul de ordine interioară a unitatii  de învăţământ preuniversitar 
 Programa scolara 
 Statutul elevului  

3.  Fişă de studiu şi analizăa a unei programe şcolare 
4.  Planificare calendaristică pe unităţi de învăţare şi pe lecţii  

pentru o disciplină obligatorie pentru un an şcolar 
 

5.  7 (sapte)Fişe de observaţie   pentru câte o lectie de predare - învatare corespunzătoare unei disciplina din fiecare 
arie curriculara 

6.  7(sapte) Fişe de observaţie   pentru câte o lectie de evaluare corespunzătoare unei disciplina din fiecare arie 
curriculara 

7.  (1)Fişa de analiză şi aplicare a unei metode didactice de predare-învăţare la o lecţie observată 
8.  (1)Fişa de analiză şi aplicare a unei metode didactice de evaluare  la o lecie observată 

 Toate lucrarile sunt obligatorii 
 
Bibliografie: 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti: www.ise.ro - Programe şcolare şi planuri cadrul de 
învăţământ si www.edu.ro 
Resurse internet:  
www.educred.ro 
www.digital.educred.ro 
www.educatiacontinua.edu.ro 
Bibliografie generala: 
Bogdan Tiberiu, Ilie I. Stănculescu(1973): Psihologia copilului şi psihologia pedagogică. 
Manual pentru liceele pedagogice de învăţători. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti. 
Dumitrana, Magdalena, (1999), Educaţia limbajului în învăţământul preşcolar, vol.II, Editura 
Compania, Bucureşti.  
Dumitrana, Magdalena, (2000), Copilul, familia, grădiniţa. Editura Compania Bucureşti.  
Ilie Emanuela(2014): Didactica limbii şi literaturii române. Editrua Polirom, Iaşi.  
Elkonin, D. (1980). Psihologia jocului. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică  
.Golu Florinda(2015): Manual de psihologia dezvoltării.O abordare psihodinamică. Editura 
Polirom, Iaşi. 
Jurcau, Nicolae, (1988), Cum vorbesc copiii, Editura Dacia, Cluj Napoca.  
Jurca, Ana, Insusirea prin joc a limbajului în grupa pregătitoare, in Revista invatamantului 
primar, nr.4/2003, Editura Miniped, Bucuresti.  
Kelemen, Gabriela, (2007), Psihopedagogia jocului, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad. 
Montessori, M. (1977): Descoperirea copilului; Editura didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
Munteanu, A..(2006). Psihologia dezvoltării umane. Editura Polirom, Iaşi. 
Neacşu I..(2010). Introducere în psihologia educaţiei şi a dezvoltării.Editura Polirom, Iaşi. 
Perţea, A.,N., Radu, Dumitra (2014): Ghidul cadrului didactic pentru clasa pregătitoare.                                                                                                                             
Editura Aramis, Bucureşti. 
Osterrieth, P.A. (1973). Copilul şi familia. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.  
Petrovici C.(2014): Didactica matematicii pentru învăţământul primar. Editura Polirom, Iaşi.  
 Piaget, Jean(1965): Psihologia inteligenţei; Editura  Ştiinţifică, Bucureşti. 
 Piaget, Jean(1980): Judecata morală la copil. Ed.D.P. Bucureşti, 1980. 
Piaget, Jean(2005). Reprezentarea lumii la copil. Editrua Cartier SRL, Bucureşti. 
Piaget, Jean.(1973). Naşterea inteligenţei la copil. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
Piaget, J.,(1972).Psihologie şi pedagogie. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
Piaget, J. (1970). Biologie şi cunoaştere. Editura Dacia, Cluj-Napoca. 
Piaget, Jean,  Bärbel Inhelder(2011): Psihologia copilului. Editrua Cartier. Bucureşti. 



Popescu-Neveanu, P.; Andreescu, F.; Bejat, M. (1970). Studii psihopedagogice privind dezvoltarea 
copilului între 3 şi 7 ani. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.  
 Eugenia Popescu(şi colab.) (1985): Pedagogie preşcolară.Didactica.Manual pentru şcolile 
normale,    clasa a XI-a, specialitatea educatoare. Editura Didactică şi Pedagogică R.A., 
Bucureşti. 
Ministerul Învăţământului, Colectivul de redacţie: Chircev A., Pavelcu V., Al. Roşca, Zörgö 
B.(1963): Psihologie pedagogică. Manual pentru învăţământul superior. Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti 
Ministerul Învăţământului, Colectivul de redacţie: Chircev A., Pavelcu V., Al. Roşca, Zörgö B 
(1967): Psihologie pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti. 
Roşca, Alexandru (1976): Învăţare şi gândire. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică  Bucureşti.  
Roşca., Alexandru (1972):  Creativitatea; Editura Enciclopedică Română, Bucureşti. 
Roşca, Alexandru (1981) Creativitatea generală şi specifică; Editura  Academiei, Bucureşti. 
Rudică, Tiberiu. (1981). Familia în faţa conduitelor greşite ale copilului. Bucureşti: Editura 
Didactică şi Pedagogică.  
Sclama-Cazacu T.(1958): Relaţiile dintre limbaj şi gândire în ontogeneză. Editura Academiei, 
Bucureşti.  
 Şchiopu, Ursula:  Fişa de caracterizare – o necesitate? în Revista Învăţământului Preşcolar  
  nr.1- 2/1994 
 Şchipou, Ursula (1963): Psihologia copilului. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.  
Şchipou, Ursula  : Psihologia generală a copilului, Editura Didactic şi Pedagogică, 1982 ediția I 
și 1985 – ediția a II-a, com V. Pisloi; 
Şchipou, Ursula (1995). Psihologia vârstelor, ciclurile vârstelor. Bucureşti: Editura Didactică şi 
Pedagogică.  
Şchipou, , Ursula (1990). Decupaje în structurile operaţionale ale personalităţii. Revista de 
Psihologie, no. 3-4, p. 234.  
 Şchipou,  Ursula (1997). Dicţionarul de psihologie. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.  
  Pestalozzi, J.H.: Cum îşi educă Gertruda copii. Editura Didactică şi Pedagogică,  Bucureşti. 
  Pestalozzi, J.H. (1965):  Texte alese; Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
 Siek-Piskozub Teresa(1997):  Jocuri şi activităti în învăţarea limbilor străine. Editura  Polirom, 
Iaşi. 
Tucicov-Bogdana, Ana(1972): Personalitatea copilului; Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti. 
Vîgotsky, L., S..(1971 şi 1972). Opere psihologie alese, vol. I şi II. Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti. 
 Voiculescu, Elisabeta (2001): Pedagogie preşcolară; Editura Aramis, Bucureşti. 
Voiculescu, Elisabeta(2001): Factorii subiectivi ai evaluării şcolare Cunoaştere şi autocontrol. 
Editura Aramis,                                        Bucureşti. 
Vrăşmaş, Ecaterina (1999): Educaţia copilului preşcolar. Elemente de pedagogie la vârsta 
timpurie. Editura Pro Humanitate, Bucureşti. 
Verza, Emil, (1973), Conduita verbală a şcolarilor mici, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti. 
Verza, Emil. (2002). Psihologia vârstelor. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.  
 

    9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptãrile reprezentanţilor comunitãţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 



I. Cunoaştere şi înţelegere 
Capacitatea de a cunoaşte şi înţelege: 

 cunoaşterea, definirea, analiza, explicarea şi discutarea conceptelor  pedagogice 
fundamentale specific nivelului primar 

 cunoaşterea, definirea, analiza şi interpretarea  structurii  sistemului  educaţional şi a 
particularităţilor nivelului primar; 

 cunoaşterea, definirea, analiza, discutarea şi interpretarea  componentelor  procesului 
de învăţământ la nivel primar 

II. Deprinderi intelectuale sau academice 
Capacitatea de a: 

 - raportare critică la situaţii  educaţional ale concrete: învăţarea , stiluri de învăţare: 
predarea , stiluri de predare; 

 să aplice diverse soluţii şi modele de adaptare curriculară şi să aprecieze din 
perspectiva calităţii experienţelor de învăţare ale elevilor eficienţa acestora; 

 să integreze într-o manieră flexibilă soluţiile de dezvoltare curriculară propuse pe 
parcursul cursului în demersuri ale practicii pedagogice; 

III. Deprinderi profesionale/practice 
Capacitatea de a: 

 experimenteze diverse modalităţi de organizare integrată, diferenţiată şi 
individualizată  a curriculum-ului; 

 cunoaşterea, explicarea, analiza etapelor proiectării pedagogice; 
 cunoaşterea,  compararea, analizarea  aplicarea curriculumului la nivel primar 

IV. Deprinderi transferabile 
Capacitatea de a:  
. să aplice diverse soluţii şi modele de adaptare curriculară şi să aprecieze din perspectiva 
calităţii experienţelor de învăţare ale  scolarilor eficienţa acestora 
 

1. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 

Metode de 
evaluare 

10.3 
Pondere 
din nota 

finalã 
10.4  Activitatea de 
coordonare      

Portofoliul didactic semestrial  Evaluare 
sumativă la 
sfârşitul 
semestrului 

40% 

10.5 Seminar/laborator- 
practica pedagogica in 
institutia de invatamant 
primar 

Activitatile de practică pedagogică in 
invatamantul primar din cadrul unităţii de 
învăţământ preuniversitar 
 

Evaluare 
formativă 
(pe tot 
parcursul 
semestrului)  

40% 

10.5.1 Activitati in 
cadrul scolii de 
aplicatie a UCB 

Activitati sustinute si desfăsurate în cadrul scolii 
de aplicatie  din cadrul UCB 

Fisa de 
evaluare a 
acestor 
activitati 

20% 

10.6 Standard minim de performanţã                        :                                 
Nota 5(cinci) se acordă pentru realizarea portofoliului şi susţinerea acestuia în cadrul 
colocviului. 
Condiţia minimă de promovare la colocviu este nota 7(şapte). 



Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : 
Nota 10(zece) se acordă pentru : 

 pentru realizarea portofoliului (elaborare şi susţinerea acestuia în cadrul colocviului)   
şi răspunsul corect la  întrebările din cadrul colocviului 

 activitate şi participare la 100% din activitatile de coordonare şi practică pedagogică la 
nivel primar si activitatile din cadrul şcolii de aplicatie  

Nota finală: Nota finală se calculeaza ca medie ponderată a următoarelor tipuri de activităţi : 

 portofoliul didactic  semestrial 40 % 
 practica pedagogică 40% 
 şcoala de aplicatie 20% 

Pentru studentii cu studii medii  încadrati în domeniu nota se calculează ca medie ponderată a 
următoarelor tipuri de activităţi: 

 portofoliul didactic 50% 
 experienta practica în domeniu învăţământului primar pentru anul şcolar 2020-2021 

confirmată prin adeverinţa care atesta încadrarea în  domeniul învăţământului primar 
conform calificării detinute. 50% 

 Dupa caz – Evaluarea poate fi realizata on-line prin intermediul platformei educationale 
Microsoft Teams, Zoom sau altele. 
 
   Data completãrii:                                                       
   1 Octombrie 2020                                                    
 
 
 Semnãtura titularului de seminar                                          Semnãtura titularului de curs            
 

                      Lector univ. dr. Vîrtop Sorin-Avram        
 
 
 
                                     Semnătura directorului de departament 

                                   ..................................................... 

                                                                                            
Semnătură Decan 

                      ........................... 
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                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 
 
1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învãţãmânt superior Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu 
1.2 Facultatea  Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3  Departamentul                                   Litere și Științe ale Educației  
1.4 Domeniul de studii                 Stiinte ale educatiei 
1.5 Ciclul de studii                   Licenţă 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Pedagogia Învaţamântului Primar şi Preşcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

    
 2. Date despre disciplinã 
2.1 Denumirea disciplinei              Practica pedagogică - 

învăţământ preşcolar I 
Cod disciplina  
UCB .01.4.1.0.S.1.10 

2.2 Titularul activitãţilor de curs     
2.3 Titularul activitãţilor de seminar Lector univ. dr. Vîrtop Sorin-Avram 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de 
evaluare 

C 2.7 Regimul 
disciplinei 

DS 
Obligatoriu 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitãţilor didactice) 

3.1 Numãr de ore pe 
sãptãmânã          

2 din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul 
de învãţãmânt 

28 din care: 3.5 curs  3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul dupã manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             7 
Documentare suplimentarã în bibliotecã, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren                               5 
Pregãtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   10 
Tutoriat - 
Examinãri    
Alte activitãţi ..................................                                      - 
3.7 Total ore studiu individual      22 
3.9 Total ore pe semestru            50 
3.10 Numãrul de credite               
Semestrul 1  2 
Semestrul 2 - 
Total numar credite 2 
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    4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum         Fundamentele pedagogiei 
4.2 de competenţe         Psihologie 

 Prezenta cel puţin 80 % condiţie de admitere pentru susţinerea 
colocviului cf. Regulamentului privind organizarea si 
defasurarea practicii pedagogice pentru specializarea PIPP 

 
    5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfãşurare a cursului / activitatii de 
coordonare a practicii pedagogice în 
învăţământul preşcolar 

 Laboratorul psihopedagogic al Universităţii 
„Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu 

 Platforma Microsoft Teams 
5.2. de desfãşurare a seminarului/laboratorului- a 
practicii pedagogice in invatamatul preşcolar 

 Conform protocolului cu unitatea de 
invatamant preuniversitar nivelul prescolar si  
Lista de mentori pentru anul universitar 
2020-2021 

 

    6. Competenţele specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și 
preșcolar. 
CP2. Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar 
și preșcolar 
CP3. Evaluarea proceselor de învățare, a rezultatelor și a progresului înregistrat de preșcolari 
/ școlari mici. 
CP4. Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a procesului de 
învățământ și a activităților de învățare / integrare socială specifice vârstei grupului 
țintă 
CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în 
carieră 

Competenţe 
transversale 

CT1 Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională fundamentate pe 
opţiuni valorice explicite specifice specialistului în ştiinţele educaţiei pentru nivelul 
specific specializării învăţământului primar şi preşcolar 
Promovarea valorilor asociate realizării unui învăţământ de calitate în conformitate cu 
politicile educaţionale interne şi în acord cu ele elaborate şi popularizate la nivel 
european pe baza societăţii cunoaşterii specifice domeniului educaţional european şi 
a interculturalităţii 
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea 
formării și dezvoltării profesionale continue 

   
  7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1 Obiectivul 
general al 
disciplinei 

- Formarea capacităţilor de a cunoaşte, a înţelege, a interpreta , a argumenta 
esenţa, rolul problematicii specifice pedagogiei preşcolare  

- Formarea capacităţii de analiză, aplicare teoretică şi practică în rezolvarea 
situaţiilor instructiv educative specifice nivelului peşcolar 

- Formarea unei conduite critice şi aplicative faţă de: problematica abordată, 
de diferitele contribuţii şi concepţii specifice domeniului pedagogic şi 
educaţional şi relevate pentru nivelul preşcolar 
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7.2 Obiective 
specifice 

- Formarea competenţelor care vizează modalitatea de a proiecta, organiza, 
desfăşura, evalua activităţi instructiv educative   specifice curriculumului  
pentru învăţământul preşcolar 

- Conştientizarea calităţii relaţiilor afectiv atitudinale, de comunicare  
didactică. 

    

 8. Conţinuturi activitatilor de coordonare si portofoliul didactic 

I. Conţinuturi activitatilor de coordonare si portofoliul didactic 
 
 Titlul activitatii de coordonare / on-line prin intermediul Nr. Ore 
 paltformei TEAMS/ activitatile de mentorat vor urma  
 temele de coordonare si elaborarea lucrarilor din  
 portofoliu  
1 Prelucrarea regulamentelor de practica a studentilor din UCB 2 
 si Practica pedagogică pentru specializarea PIPP, Statutul  
 elevului si alte documente specifice educatiei si invatamantului  
 prescolar  
2 Modul de organizare al învăţământului prescolar. Aspecte 2 
 privind legătura dintre curriculum specific învăţământului  
 prescolar si perioada antepreşcolară  
3 Componenţa portofoliului didactic de evaluare pentru 2 
 disciplina practică pedagogica în învăţământul preşcolar  
4 Particularităţi ale practicii pedagogice observative în 2 
 învăţământul preşcolar  
5 Analiza documentelor curriculare din învăţământul preşcolar 2 
6 Particularităţi privind  personalitatea profesorului din 2 
 învăţământul prescolar. Documentele profesorului din  
 învăţământul preşcolar.  
7 Sustinerea portofoliilor didactice de evaluare / colocviu 2 

 
   

II. Conţinuturi activitatilor de practică pedagogică în învățămâtul preşcolar                     - 14 h 
 
Desfășurarea activitatilor de practică pedagogice in invatamatul preşcolar se desfășoară conform 
protocolului cu unitatea de invatamant preuniversitar nivelul prescolar si  Lista de mentori pentru 
anul universitar 2020-2021.                                                                              
 
I. Portofoliul didactic pentru semestrul 1 cuprinde următoarele tipuri de lucrări: 
1. Fişa de studiu a regulamentului de ordine interioară a unităţii de învăţământ preşcolar; statutul elevului, sau orice 
alt document cu caracter educational recomandat în bibliografia disciplinei. 
2. Fişa de studiu a unei domeniu experiential din curriculum pentru nivelul prescolar 
3. 5(cinci) fişe de observaţii pentru câte o activitate din fiecare domeniu experienţial (fisele vor viza activitati 
desfasurate la grupa sau exercitii didactice cu caracter ipotetic desfasurate în cadrul activitatilor de practica pedagogica 
cu mentorii în conditiile specifice/ de pandemie) 
4. Prezentarea unei lucrari din componenta portofoliului in cadrul activitatilor de practica pedagogica in cadrul grupei 
in situatia actuala. 
 
BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE 
www.edu.ro invatamant preuniversitar 
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Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti: www.ise.ro - Programe şcolare şi planuri cadrul de 
învăţământ 
Scrisoare metodica sept. 2006 -7 pagini 
Scrisoare metodica decembrie 2007 – 3 pagini 
Declaratia drepturilor omului – 5 pagini 
Declaratia drepturilor copilului / 4 pagini 
Regulamentul de organizare si functionare a invatamantului prescolar 
Material orientativ pentru stimularea dezvoltării copilului de la nastere la 3 ani (pentru uzul 
personalului de îngrijire si educatie)  
Situatia invatamantului prescolar din Romania/ 
Fisa de evaluare 3-5 ani 
Fisa de evaluare 5-7 ani 
Regulamentul de organizare a invatamantului preuniversitar 
Statutul elevului  
ORDIN CADRU 6134 DIN 2016 privind interzicerea segregarii scolare in unitatile de invatamant 
preuniversitar 11 pag 
CURRICULUM PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE (a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 
ani) -2019- 40 PAG 
OM 3851-2010, Repere fundamentale în învătarea si dezvoltarea timpuri a copilului de la nastere 
la 7 ani – 88 PAG 
3. SUPORT PENTRU EXPLICITAREA ȘI ÎNȚELEGEREA UNOR CONCEPTE ȘI 
INSTRUMENTE CUI ÎNȚELEGEREA UNOR CONCEPTE ȘI INSTRUMENTE 
CUELEGEREA UNOR CONCEPTE ȘI ÎNȚELEGEREA UNOR CONCEPTE ȘI 
INSTRUMENTE CUI INSTRUMENTE CU CARE OPEREAZĂ CURRICULUMUL PENTRU 
EDUCAȚELEGEREA UNOR CONCEPTE ȘI INSTRUMENTE CUIE TIMPURIE, 2019. 104 
PAG 
4. OM 3850-2010- ANEXA 1 - STANDARDE PRIVIND MATERIALELE DE PREDARE 
INVĂTARE IN EDUCATIA TIMPURIE – 12 PAG 
5. OM 3850-2010- ANEXA 2 - Normativ de dotare minimală pentru serviciile de educaţie 
timpurie a copilului de la 3 la 6/7 ani - 15 PAG 
6. Ghid ARACIP privind inscrierea in gradinite 2016 – 4 PAG 
7. Ghid de interventie pentru alimentatia sanataoasa si educatie fizica in gradinite si scoli -160 
PAG 
8. ORDIN privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului 
preuniversitar alternativ – 8 PAG 
9. METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru 
anul școlar 2019-2020, ANEXA nr. 2 la ordinul MEN nr. 3181 / 18.02.2019 privind aprobarea 
Calendarului și a Metodologiei i a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar 
pentru anul și a Metodologiei colar 2019-2020 – 25 PAG 
 
BIBLIOGRAFIE GENERALA: 
Bogdan Tiberiu, Ilie i. Stănculescu(1973): Psihologia copilului şi psihologia pedagogică. Manual 
pentru liceele pedagogice de învăţători. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Dumitrana, 
Magdalena, (1999),  
Educaţia limbajului în învăţământul preşcolar, vol.II, Editura Compania, Bucureşti. 
Dumitrana, Magdalena, (2000), Copilul, familia, grădiniţa. Editura Compania Bucureşti. 
Ilie Emanuela(2014): Didactica limbii şi literaturii române. Editrua Polirom, Iaşi. 
Elkonin, D. (1980). Psihologia jocului. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică 
Fumărel. S., Sovar, R, (1995), Educaţia timpurie a copiilor în vârsta de 0-7 ani. UNICEF. 
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Glava, A., Glava, C., (2002), Curriculum-ul preşcolar, în Introducere in pedagogia preşcolară. 
Editura Dacia, Cluj- Napoca. 
Glava,A, Glava, C., (2002), Introducere în pedagogia preşcolară, Editura Dacia, Cluj-Napoca. 
Golu Florinda (2015): Manual de psihologia dezvoltării.O abordare psihodinamică. Editrua 
Polirom 
Resurse internet  
www.educred.ro 
www.digital.educred.ro 
www.educatiacontinua.edu.ro 
 
  9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptãrile reprezentanţilor comunitãţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 

I. Cunoaştere şi înţelegere 
Capacitatea de a cunoaşte şi înţelege: 

 cunoaşterea, definirea, analiza, explicarea şi discutarea conceptelor  pedagogice 
fundamentale specific nivelului preşcolar 

 cunoaşterea, definirea, analiza şi interpretarea  structurii  sistemului  educaţional şi a 
particularităţilor nivelului preşcolar; 

 cunoaşterea, definirea, analiza, discutarea şi interpretarea  componentelor  procesului 
de învăţământ la nivel preşcolar 

II. Deprinderi intelectuale sau academice 
Capacitatea de a: 

 - raportare critică la situaţii  educaţiuon ale concrete: învăţarea , stiluri de învăţare: 
predarea , stiluri de predare; 

 să aplice diverse soluţii şi modele de adaptare curriculară şi să aprecieze din perspectiva 
calităţii experienţelor de învăţare ale elevilor eficienţa acestora; 

 să integreze într-o manieră flexibilă soluţiile de dezvoltare curriculară propuse pe 
parcursul cursului în demersuri ale practicii pedagogice; 

III. Deprinderi profesionale/practice 
Capacitatea de a: 

 experimenteze diverse modalităţi de organizare integrată, diferenţiată şi individualizată  
a curriculum-ului; 

 cunoaşterea, explicarea, analiza etapelor proiectării pedagogice; 
 cunoaşterea,  compararea, analizarea  aplicarea curriculumului la nivel preşcolar 

IV. Deprinderi transferabile 
Capacitatea de a:  
. să aplice diverse soluţii şi modele de adaptare curriculară şi să aprecieze din perspectiva 
calităţii experienţelor de învăţare ale  preşcolarilor eficienţa acestora 

 

1. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 

Metode de 
evaluare 

10.3 
Pondere 
din nota 

finalã 
10.4  Activitatea de 
coordonare      

Portofoliul didactic semestrial  Evaluare 
sumativă la 

40% 
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sfârşitul 
semestrului 

10.5 Seminar/laborator- 
practica pedagogica in 
institutia de invatamant 
prescolar 

Activitatile de practica pedagogica observativă 
din cadrul unităţii de învăţământ preşcolar 
învăţământ preşcolar si / sau 
activitatea coordonata de mentori prin 
Scoala de Aplicatie Spiru Haret a 
UCB in conditiile specifice de pandemie 
 

Evaluare 
formativă 
(pe tot 
parcursul 
semestrului) 
Fisa de 
evaluare 

40% 

10.5.1 Activitati in 
cadrul scolii de 
aplicatie a UCB 

Activitati sustinute şi desfăsurate în cadrul şcolii 
de aplicaţie  din cadrul UCB 

Fisa de 
evaluare a 
acestor 
activitati 

20% 

10.6 Standard minim de performanţã                        :                                 
Nota 5(cinci) se acordă pentru realizarea portofoliului  şi susţinerea acestuia în cadrul 
colocviului 
Condiţia minimă de promovare la colocviu este nota 7(şapte). 
Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : 
Nota 10(zece) se acordă pentru : 

 pentru realizarea portofoliului (elaborare şi susţinerea acestuia în cadrul colocvilui)   şi 
răspunsul corect la  întrbările din cadrul colocviului 

 activitate şi participare la 100% din activitatile de coordonare şi practică pedagogică la 
nivel preşcolar si activităţile din cadrul şcolii de aplicaţie. 

Nota finală: 
Nota finală se calculeaza ca medie ponderaţă a următoarelor tipuri de activiăţi : 

 portofoliul didactic semestrial 40 % 
 practica pedagogică 40% 
 scoala de aplicatie 20% 

Pentru studentii cu studii medii  încadrati în domeniu nota se calculează ca medie ponderată a 
următoarelor tipuri de activităţi: 

 portofoliul didactic 50% 
 experienta practica în domeniu învăţământului preşcolar pentru anul şcolar 2020-2021 

confirmată prin adeverinţa care atesta nivelul calificării şi încadrarea în  domeniul 
învăţământului preşcolar conform calificării deţinute. 50% 

  
    Data completãrii: 1 Octombrie 2020                                                                                                   
    
 Semnãtura titularului de seminar                                          Semnãtura titularului de curs            
 

                      Lector univ. dr. Vîrtop Sorin-Avram        
 
 
 

                                     Semnătura directorului de departament 

                                   ..................................................... 

Semnătură Decan                                                                                                                             



                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              
Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învãţãmânt superior  Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu 

1.2 Facultatea  
  Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și  
Administrație Publică 

1.3 Departamentul   Litere și Științe ale Educației  
1.4 Domeniul de studii  Stiinte ale educatiei    
1.5 Ciclul de studii  Licenţă      
1.6 Programul de studii/Calificarea  Pedagogia Învaţamântului Primar şi Preşcolar 
1.7 Anul universitar  2020-2021 

 
2. Date despre disciplina 
 

2.1 Denumirea disciplinei Practica pedagogică în    

    învățământul preșcolar III UCB.01.4.1.O.S.5.02 
          

2.2 Titularul activitãţilor de curs  

2.3 Titularul activitãţilor de seminar   
Lector univ. dr. Vîrtop Sorin-Avram 
 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de C  2.7 Regimul 
   DS 

Obligatoriu 
     evaluare   disciplinei  

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitãţilor didactice) 

 
3.1 Numãr de ore pe  4 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 4 
sãptãmânã        
3.4 Total ore din planul  56  din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 56 
de învãţãmânt        
Distribuţia fondului de timp      ore 
Studiul dupã manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe   19 
Documentare suplimentarã în bibliotecã, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregãtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  15 
Tutoriat      20 
Examinãri       
Alte activitãţi ..................................     - 
3.7 Total ore studiu individual     69 
3.9 Total ore pe semestru      125 
3.10 Numãrul de credite       
Semestrul 1      5 
Semestrul 2      - 
Total numar credite      5 



 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  Fundamentele pedagogiei 
4.2 de competenţe  Psihologie  

Prezenta cel puţin 80 % condiţie de admitere 
pentru susţinerea colocviului cf. 
Regulamentului privind organizarea si 
defasurarea practicii pedagogice pentru 
specializarea PIPP 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfãşurare a cursului / activitatii de coordonare a   Laboratorul psihopedagogic al Universităţii 
practicii pedagogice în învăţământul preşcolar   „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu 

     Platforma online TEAMS 
5.2. de desfãşurare a seminarului/laboratorului / a practicii   Conform protocolului cu unitatea de 
pedagogice in invatamatul preşcolar    invatamant preuniversitar pentru nivelul 

     prescolar si listei de mentori pentru anul 
     univ. 2020-2021 
    Gradinita cu program prelungit no 8 din 
     Targu Jiu 
    Scoala de aplicatie Spiru Haret a UCB in 
     conditiile de pandemie/ sau on line in 
     fucntie de conditiile de pandemie pe 
     platforme agreate zoom, microsoft teams 

6. Competenţele specifice acumulate   
     

Competenţe profesionale  

CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru 
învățământul primar și preșcolar. 
CP2. Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ 
din învățământul primar și preșcolar 
CP3. Evaluarea proceselor de învățare, a rezultatelor și a progresului 
înregistrat de preșcolari / școlari mici. 
CP4. Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a 
procesului de învățământ și a activităților de învățare / integrare 
socială specifice vârstei grupului țintă 

CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor 
profesionale și a evoluției în carieră 

   

Competenţe transversale - 

CT1 Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională 
fundamentate pe opţiuni valorice explicite specifice specialistului în 
ştiinţele educaţiei pentru nivelul specific specializării învăţământului 
primar şipreşcolar 
Promovarea valorilor asociate realizării unui învăţământ de calitate în 
conformitate cu politicile educaţionale interne şi în acord cu ele 
elaborate şi popularizate la nivel european pe baza societăţii 
cunoaşterii specifice domeniului educaţional european şi a 
interculturalităţii 
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot 
parcursul vieții în vederea formării și dezvoltării profesionale continue 

      



                  
 7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
-   Formarea capacităţilor de a cunoaşte, a înţelege, a interpreta , a 
argumenta esenţa, rolul problematicii specifice pedagogiei preşcolare 

disciplinei  Formarea capacităţii de analiză, aplicare teoretică şi practică în 
rezolvarea situaţiilor instructiv educative specifice nivelului peşcolar 
Formarea unei conduite critice şi aplicative faţă de :problematica 
abordată de diferitele contribuţii şi concepţii specifice domeniului 
pedagogic şi educaţional şi relevate pentru nivelul preşcolar 

  
  

 - 
  

  
  

7.2 Obiective specifice -   Formarea competenţelor care vizează modalitatea de a proiecta, organiza, 
 desfăşura, evalua activităţi instructiv educative  specifice curriculumului 
 pentru învăţământul preşcolar  

- Conştientizarea calităţii relaţiilor afectiv 
atitudinale, de comunicare didactică. 

 
8. Conţinutul activitatii  

 
            I. Conţinuturi activitati de coordonare si portofoliul didactic 

 Titlul activitatii de coordonare/ activitatile sub Nr. ore 
 coordonarea si indrumarea mentorilor vor urma  
 tematicile de coordonare si elaborarea portofoliului  
 didactic  

1 Prelucrarea regulamentelor de practica a studentilor din UCB 2 
 si Practica pedagogica pentru specializarea PIPP, Statutul  
 elevului.  

2 Modul de organizare a învăţământului preşcolar. 2 
3 Componenta portofoliului didactic de evaluare pentru 2 

 disciplina practica pedagogică în învăţământul preşcolar  
4 Particularitati ale practicii pedagogice observative în 2 

 învăţămantul preşcolar  
5 Analiza documentelor curriculare din învăţământul preşcolar. 2 

 Strategii didactice specifice învăţământului preşcolar - jocul  
 didactic.  

6 Particularităţi privind  personalitatea profesorului din 2 
 învăţământul prescolar. Documentele profesorului din  
 învăţământul preşcolar.  

7 Sustinerea portofoliilor didactice de evaluare / colocviu 2 
 

         II. Conţinuturi activitati de practică pedagogică în învățămâtul preşcolar     - 42 h 
Desfășurarea activitatilor de practică pedagogice in invatamatul preşcolar se desfășoară conform 
protocolului cu unitatea de invatamant preuniversitar nivelul prescolar si Lista de mentori pentru 
anul universitar 2020-2021 

 
 
 
 



  
Continutul portofoliului 
 

1. Plan d e interventie individualizat pentru un prescolar 
2. Proiect didactic pentru o activitate de invăţare din Domeniul experiential 1;  
3. Proiect didactic pentru o activitate de evaluare din Domeniul experiential 1; 
4. Proiect didactic pentru o activitate de invăţare din Domeniul experiential 2;  
5. Proiect didactic pentru o activitate de evaluare din Domeniul experiential 2;  
6. Proiect didactic pentru o activitate de invăţare din Domeniul experiential 3;  
7. Proiect didactic pentru o activitate de evaluare din Domeniul experiential 3;  
8. Proiect didactic pentru o activitate de invăţare din Domeniul experiential 4;  
9. Proiect didactic pentru o activitate de evaluare din Domeniul experiential 4;  
10. Proiect didactic pentru o activitate de invăţare din Domeniul experiential 5;  
11. Proiect didactic pentru o activitate de evaluare din Domeniul experiential 5;  
12. Fişa pentru observarea unei metode de învăţare ;  
13. Fişa pentru observarea unei metode de evaluare ;  
14. Fişa pentru organizarea unei activitati de invatare sau evaluare pe baza de unui 

joc didactic la un domeniu experiential ( domeniul experiential se va preciza si este la 
alegerea studentului 

15. Fişa/ Proiectul pentru organizarea unei activităţi extacurriculare( vizita în parc, 
eveniment cultural, serbare 

 
16. Susţinerea a doua activităţi de probă(aceste 2 proiecte de activitate pot fi 

incluse în cele de la punctele 3-12) însoţite de fişa de evaluare semnată de  
mentor/ sau prezentarea a doua lucrari din componenta portofoliului in 

cadrul activitatilor de practica pedagogica in situatia actuala.  
17. Proiectele didactice si Fisele de activitate vor viza activitati desfasurate la 

grupa sau exercitii didactice cu caracter ipotetic desfasurate în cadrul 
activitatilor de practica pedagogica cu mentorii în condițiile specifice/de 
iile specifice/de pandemie)Toate lucrările sunt obligatori 

 
BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE 

www.edu.ro invatamant preuniversitar  
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti: www.ise.ro - Programe şcolare şi planuri 
cadrul de învăţământ 

1. Scrisoare metodica sept. 2006   
2. Scrisoare metodica decembrie 2007   
3. Declaratia drepturilor omului –  
4. Declaratia drepturilor copilului   
5. Regulamentul de organizare si functionare a invatamantului prescolar  
6. Material orientativ pentru stimularea dezvoltării copilului 

de la nastere la 3 ani (pentru uzul personalului de îngrijire si educatie) /   
7. Situatia invatamantului prescolar dinRomania/  
8. Fisa de evaluare 3-5 ani/   
9. Fisa de evaluare 5-7 ani/  
10. Regulamentul de organizare a invatamantului preuniversitar  
11. Statutul elevului / 
12. ORDIN CADRU 6134 DIN 2016 privind interzicerea segregariis colare in unitatile de invatamantul 

preuniversitar  
13. CURRICULUM PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE (a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 ani) 

-tere până la vârsta de 6 ani) - 2019 
14. OM 3851-2010, Repere fundamentale în învătarea si dezvoltarea timpuri a copilului de la nastere la 7 an 
15. SUPORT PENTRU EXPLICITAREA ȘI ÎNȚELEGEREA UNOR CONCEPTE ȘI INSTRUMENTE CUI 
ÎNȚELEGEREA UNOR CONCEPTE ȘI INSTRUMENTE CUELEGEREA UNOR CONCEPTE ȘI 
ÎNȚELEGEREA UNOR CONCEPTE ȘI INSTRUMENTE CUI INSTRUMENTE CU CARE OPEREAZĂ 



CURRICULUMUL PENTRU EDUCAȚELEGEREA UNOR CONCEPTE ȘI INSTRUMENTE CUIE 
TIMPURIE, 2019. 104 PAG 
16. OM 3850-2010- ANEXA 1 - STANDARDE PRIVIND MATERIALELE DE PREDARE 
INVĂTARE IN EDUCATIA TIMPURIE –  
17. OM 3850-2010- ANEXA 2 - Normativ de dotare minimală pentru serviciile de educaţie timpurie a 
copilului de la 3 la 6/7 ani -  
18. Ghid ARACIP privind inscrierea in gradinite 2016 – 
19. Ghid de interventie pentru alimentatia sanataoasa si educatie fizica in gradinite si scoli   
20. ORDIN privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului 
preuniversitar alternativ –   
21. METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 
2019-2020, ANEXA nr. 2 la ordinul MEN nr. 3181 / 18.02.2019 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei i a 
Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul și a Metodologiei colar 2019-2020 – 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptãrile reprezentanţilor comunitãţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 
I. Cunoaştere şi înţelegere  
 
Capacitatea de a cunoaşte şi înţelege: 

cunoaşterea, definirea, analiza, explicarea şi discutarea conceptelor pedagogice fundamentale specific 
nivelului preşcolar 
cunoaşterea, definirea, analiza şi interpretarea structurii sistemului educaţional şi a particularităţilor 
nivelului preşcolar; 
cunoaşterea, definirea, analiza, discutarea şi interpretarea componentelor procesului de învăţământ la 
nivel preşcolar 

II. Deprinderi intelectuale sau academice 
 
Capacitatea de a: 

- raportare critică la situaţii educaţiuon ale concrete: învăţarea , stiluri de învăţare: predarea , stiluri de 
predare; 
să aplice diverse soluţii şi modele de adaptare curriculară şi să aprecieze din perspectiva calităţii 
experienţelor de învăţare ale elevilor eficienţa acestora; 
să integreze într-o manieră flexibilă soluţiile de dezvoltare curriculară propuse pe parcursul cursului în 
demersuri ale practicii pedagogice; 

III. Deprinderi profesionale/practice 
să experimenteze diverse modalităţi de organizare integrată, diferenţiată şi individualizată a 
curriculum-ului; 

cunoaşterea, explicarea, analiza etapelor proiectării pedagogice; 
cunoaşterea, compararea, analizarea aplicarea curriculumului la nivel preşcolar 

IV. Deprinderi transferabile 
Capacitatea de a:  
. să aplice diverse soluţii şi modele de adaptare curriculară şi să aprecieze din perspectiva calităţii 
experienţelor de învăţare ale preşcolarilor eficienţa acestora  

 
 
10. Evaluare fata in fata sau on-line  

Tip activitate  10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 10.3 
   de evaluare Pondere 
    din nota 
    finalã 

10.4 Activitatea de Portofoliul didactic semestrial Evaluare 40% 
coordonare   sumativă la  

   sfârşitul  
   semestrului  

10.5 Seminar/laborator- Activitatile de practică pedagogică observativă din Evaluare 40% 
practica pedagogica in cadrul unităţii de învăţământ preşcolar sau a formativă (pe  
institutia de invatamant Scolii de aplicatie Spiru Haret a UCB cu mentorii tot parcursul  
prescolar   semestrului)  



10.5.1 Activitati in cadrul Activitati sustinute si desfăsurate în cadrul scolii de Fisa de 20% 
scolii de aplicatie a UCB aplicatie Spiru Haret din cadrul UCB evaluare a  

   acestor  
   activitati  

10.6 Standard minim de performanţã :   
Nota 5(cinci) se acordă pentru realizarea portofoliului şi susţinerea acestuia în cadrul colocviului.   
Condiţia minimă de promovare la colocviu este nota 7(şapte).  
Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) :  
Nota 10(zece) se acordă pentru :  

pentru realizarea portofoliului (elaborare şi susţinerea acestuia în cadrul colocviului) şi răspunsul  
corect la întrebările din cadrul colocviului  

        activitate şi participare la 100% din activitatile de coordonare şi practică pedagogică la nivel preşcolar 
si activitatile din cadrul şcolii de aplicatie 

Nota finală:  
Nota finală se calculeaza ca medie ponderată a următoarelor tipuri de activităţi :  

portofliul didactic semestrial 40 % 
practica pedagogică 40% 

       şcoala de aplicatie 20%  
Pentru studentii cu studii medii încadrati în domeniu nota se calculează ca medie ponderată a următoarelor tipuri 
de activităţi: 

portofoliul didactic 50% 
experienta practica în domeniu învăţământului preşcolar pentru anul şcolar 2020-2021 confirmată prin adeverinţa 
care atesta încadrarea în domeniul învăţământului prescolar conform calificării detinute. 50% 
 

   
   

  
   

Data completãrii:                                                       
   1 Octombrie 2020                                                    
 
 
       Semnãtura titularului de seminar                                          Semnãtura titularului de curs            
 

                      Lector univ. dr. Vîrtop Sorin-Avram        
 
 
 
                                     Semnătura directorului de departament 

                                   ..................................................... 
                                                                                                                             

Semnătură Decan 
                      ........................... 
 
 



                             
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII 
2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. Piscupu-Dobrescu Rodica 
2.3. Titularul activităţilor de seminar  
2.4. Anul de studii II 2.5. Semestrul  I 
2.6. Codul disciplinei UCB.01.4.1.O.S.3.02 2.7. Număr de credite 3 
2.8. Tipul de evaluare Ex. 2.9. Regimul disciplinei DS 

Obligatoriu 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator  
3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

28 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator  

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 21 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 24 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri   
Tutoriat   
Examinări 2 
Alte activităţi  
3.7. Total ore studiu individual 47 
3.8. Total ore pe semestru 75 
 

 
          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 Existența unui dispozitiv cu conectare la Internet. 
 Online - platforma Microsoft Teams. 
 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară. 

5.2. de desfășurare a 
seminarului 

 

 

 

1. Date despre program 
 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2. Facultatea Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3. Departamentul Litere și Științe ale Educației  
1.4. Domeniul de studii  Ştiinţe ale Educației 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum  Fundamentele psihologiei. 
4.2. de competenţe Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale 

domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în 
comunicarea profesională 



 

 

6. Competențe specifice acumulate 
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e 
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CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și preșcolar. 
CP2. Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar și preșcolar 
CP5. Consilierea, orientarea și asistarea psihopedagogică a diverselor categorii de persoane / 
grupuri educaționale (preșcolari / școlari mici / elevi, familii, profesori, angajați etc.) 
 

C
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CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice desfășurării proiectelor 
și a programelor din domeniul științelor educației                                   
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea formării și 
dezvoltării profesionale continue 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Cunoaşterea şi înţelegerea conţinutului şi a noţiunilor de bază ale psihologiei dezvoltării, a 
metodelor de cercetare şi a principiilor de interpretare în psihologia dezvoltării, a 
principalelor dominante ale activităţii psihice pe parcursul perioadelor de creştere şi 
dezvoltare, cu progrese achiziţii şi stagnări 
 

7.2. Obiectivele specifice A. Obiective cognitive  
1. Cunoașterea și înțelegerea principalelor teorii și modele ale dezvoltării psiho-motorii şi 
sociale  
2. Cunoaşterea şi explicarea modificărilor ontogenetice survenite pe parcursul vieţii;  
3. Identifice interrelaţiilor dintre procesele psihice la vârsta preşcolarităţii şi şcolarităţii;  
B. Obiective procedurale  
1. Realizarea profilului psihologic al vârstei preşcolare şi şcolare mici  
2. Identificarea unor situații concrete de aplicare a teoriilor și modelelor psihologice, în 
elaborarea unor exemple adecvate prin care să explice legile de funcţionare a vieţii psihice;  
C. Obiective atitudinale  
1. Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de învățare;  

 

  8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Obs. 

Consideraţii generale cu privire la abordarea din 
perspectiva psihologiei dezvoltării 
- Obiect de studiu și sarcini. 
-  Relaţiile psihologiei dezvoltării cu celelalte ramuri 

ale psihologiei 
 

 Expunerea 
 Conversația 
 Prelegerea 
 Problematizarea 
 Explicația 

 

 
2 ore 

Repere istorice în studierea 
psihologiei dezvoltării – Teorii și 
modele. 

Expunerea 
Conversația 
Prelegerea 
Explicația 

 
4 ore 

Dezvoltarea copilului de la naștere până la intrarea în 
școală. 

  -      Dezvoltarea copilului în perioada intrauterină; 
- Nou născutul -Dezvoltarea copilului în primul an de viata; 
- Dezvoltarea ntepreşcolarului (1-3 ani); 
- Dezvoltarea preşcolarul (3- 6/7-ani) 

  

 Expunerea 
 Conversația 
 Problematizarea 
 Explicația 
 Prelegerea cu suport     
   multimedia,  
 Dezbaterea.  

 
8 ore 



Şcolarul mic (7-11/12 ani) 
1. Caracterizarea generală a vârstei şcolare mici. 
2. Dezvoltarea proceselor cognitive la elevii de vârstă 
şcolară mică. 
3. Dezvoltarea personalităţii elevului de vârstă şcolară 
mică. 

 Expunerea 
 Conversația 
 Problematizarea 
 Explicația 
 Prelegerea cu suport     
   multimedia,  
 Dezbaterea. 

 
6 ore 

Dezvoltarea cognitivă și învățarea.   Prelegerea 
  Conversația, problematizare 

2 ore 

Pubertatea  (10/11-13/14ani) 
1. Caracterizarea generală. 
2. Particularităţile formării personalităţii puberului. 
3. Specificul activităţii de învăţare şi dezvoltarea 
intelectuală a puberului. 

Conversația, problematizare  
4 ore 

Adolescenţa (14/15-25 ani) 
   1.Caracterizarea generală a stadiului. 
   2. Dezvoltarea intelectuală a adolescentului. 
   3. Structurarea şi devenirea personalităţii. 

Conversația, problematizare  
2 ore 

Bibliografie obligatorie: 
Creţu Tinca, (2009), Psihologia vârstelor, Polirom, Iaşi 
Lepădatu I., (2015), Psihologia vârstelor 1. Editura Fundaţia România De Mâine, Bucureşti 

  Munteanu A., (2009), Psihologia Dezvoltării umane, Editura Polirom, Iaşi 
Papalia E.,D., Olds W.,S., Feldman D.,R., 2010, Dezvoltarea Umană. Editura Trei, Bucureşti 
Schaffer, H.,R., (2010), Introducere în psihologia copilului, ASCR, Cluj- Napoca. 

 
Bibliografie facultativă: 

Clinciu A., I., (2005), Metodă de determinare a nivelului dezvoltării motorii şi cognitive a copilului preşcolar mare, 
Psihomedia, Sibiu 
Clinciu A., I., (2008), Teste de pregatire pentru scoala a copiilor de 6-7 ani Psihomedia, Sibiu 
Cojocaru Daniela, (2008), Copilăria şi construcţia personalităţii, Polirom, Iaşi, 
Dworetzky John P., (1990), Introduction to Child Development, West Publishing Company, Western Washington 

University, Bellingham Washington, 
Faber A., Mazlish E.,(2007), Cum să-i asculți pe adolescenți și cum să te faci ascultat, Curtea Veche, București 
Freiberg S., H., (2009),  Anii magici. Cum să înțelegem și să rezolvăm problemele copiilor, Trei, București, 
Harwood R., Miller S.,A., Vasta R., (2010), Psihologia Copilului, Polirom, Iași, 
Kaplan S. Paul, (1991), A Child's Odyssey. Child and Adolescent Development, West Publishing Company, 

Washington, 
Lepădatu Ioana, (2005), Dimensiunea Ludică a Personalităţii şi Activitatea Sportivă, Editura, Psihomedia , Sibiu. 
Minulescu Mihaela, (2006), Relaţia Psihologică cu copilul tău, Psyche, Bucureşti 
Mitrofan Iolanda, (2003), Cursa cu obstacole a dezvoltării umane, Polirom, Iaşi 
Modrea Margareta, (2006), Imagine de sine şi personalitate în adolescenţă, Aliter, Bucureşti 
Piaget J., Bärbel Inhelder, (2005), Psihologia Copilului,Cartier, Bucureşti 

  Schaffer, H.,R., (2010), Introducere în psihologia copilului, ASCR, Cluj- Napoca. 
Sion Graţiela, (2003), Psihologia Vârstelor, Fundaţia România De Mâine, Bucureşti. 

 
 

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Conținutul disciplinei răspunde ariilor tematice din domeniu abordate pe plan național și 
internațional la acest nivel de studii, constituind premise pentru dezvoltarea competențelor profesionale și 
transversale ale studenților 

 

10. Evaluare 

Tip 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea terminologiei utilizate  Evaluare sumativă la sfârșitul 50% 



Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor semestrului. 
 

Evaluare formativă (pe tot 

parcursul semestrului)  

 
 

 50% 
 

Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 

10.6. Standard minim de performanţă 
-Standarde minime pentru nota 5:  
• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 
 

-Standarde pentru nota 10:            
• Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare                                           
a limbajului de specialitate 

 
           

                                                        Semnătura titularului de curs:        
 
 

 
   
                                                                     

                                                             Semnătura titularului de seminar:  - 
                                                                  

 
 
 

    Data avizãrii în departament                             Semnãtura directorului de departament 
               ........................                                                    ..........................  

 

 

       Semnătură Decan 
          ........................... 

 

 



                             
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei PSIHOLOGIA EDUCAȚIEI 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector univ.dr. Piscupu-Dobrescu Rodica 
2.3. Titularul activităţilor de seminar  
2.4. Anul de studii II 2.5. Semestrul  II 

2.6. Codul disciplinei UCB 01.4.1.O.S.4.11 2.7. Număr de credite 3 

2.8. Tipul de evaluare Ex 2.9. Regimul disciplinei DS 

Obligatoriu 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator  

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

28 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator  

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 23 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 22 

Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri   

Tutoriat   

Examinări 2 

Alte activităţi  

3.7. Total ore studiu individual 47 

3.8. Total ore pe semestru 75 

 

 
          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 

cursului  
 predare online: instalare și utilizare platforma Microsoft Teams; acces la 

internet.  

5.2. de desfășurare a 
seminarului 

 

 
 
 
 

1. Date despre program 
 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2. Facultatea Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3. Departamentul Litere și Științe ale Educației  
1.4. Domeniul de studii  Ştiinţe ale Educației 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum   

4.2. de competenţe  



 
 
 
6. Competențe specifice acumulate 
 

C
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e 
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CP2. Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar și preșcolar 

CP4. Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a procesului de învățământ și a 
activităților de învățare / integrare socială specifice vârstei grupului țintă 

CP5. Consilierea, orientarea și asistarea psihopedagogică a diverselor categorii de persoane / 
grupuri educaționale (preșcolari / școlari mici / elevi, familii, profesori, angajați etc.) 
CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 

  

C
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tr
an

sv
er

sa
le

 CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice desfășurării proiectelor 
și a programelor din domeniul științelor educației                                   
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea formării și 

dezvoltării profesionale continue 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Inițierea studenților în problematica actuală a psihologiei educației, 

asigurarea bazei psihologice privind pregătirea teoretică şi practică. 

7.2. Obiectivele specifice A. Obiective cognitive:  

 Cunoașterea și înțelegerea bazelor psihologice utile (concepte, teorii, ș.a.) 
în pregătirea teoretică şi practică a viitorilor specialişti în ştiinţele 

educaţiei;  

 Cunoaşterea aspectelor şi a legităţilor psihologice ale acţiunii 
educaţionale şi utilizarea lor adecvată în situaţii concrete.  

B. Obiective procedurale:  

 Utilizare creativă, contextualizată și personalizată, a cunoştinţelor 
psihologice în practica educaţională;  

 Analiza şi intervenţia adecvată în situaţii şcolare concrete (de ex. Elaborarea 
unor strategii de prevenire şi diminuare a insuccesului şcolar); 

 Construirea unui punct de vedere personal privind propriile manifestări 
comportamentele şi ale celorlalţi . 

C. Obiective atitudinale: 

 Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de 
învățare;  

 Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare 
personală și profesională; 

 Dezvoltarea unui comportament empatic. 

 

  8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Obs. 

 Obiectul şi problemele Psihologiei educaţiei  
(definirea şi obiectul psihologiei educaţiei, obiectivele acestei 

discipline şi locul său în cadrul sistemului ştiinţelor educaţiei, 
importanţa teoretică şi practică a psihologiei educaţiei; aspecte 
privind formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice) 

Prelegerea 

Conversația 2 ore 

Factorii dezvoltării psihoindividuale (repere Prelegerea 
2 ore 



genetice). 
 Factorii dezvoltării și rolul lor în 

învățare; 

 Caracteristicile dezvoltării psihice; 

 Legile dezvoltării psihice  

 Facorii ontogenezei: Ereditatea; Mediul; Eucația 
 

Problematizarea 

Explicația 

 

   Elemente de psihologia învăţării; 
 Conceptul de învățare și paradigmele definitorii; 
 Funcțiile teoriilor învățării; 
 Teorii și modele ale învățării. 

Prelegerea 

Problematizarea 

Explicația 

 

4 ore 

Modele de instruire inspirate de teoriile 
fundamentale ale învățării: 
 Modele de instruire centrate pe profesor, 

inspirate de teoriile comportamentaliste 

 Modele de instruire centrate pe elev , izvorâte 

din paradigmele cognitivist- constructiviste 

 Modelele interacționiste, inspirate de 

constructivism/construcționism 

 

Prelegerea 

Problematizarea 

Explicația 

 4 ore 

Metodele Psihologiei educaţiei 
Conceptul de metodă. Specificul metodelor utilizate. 

Principalele metode ale Psihologiei educaţiei: 

observaţia, experimentul, convorbirea,  

anamneza, studiul de caz, sinectica şi simularea, 

metoda psihometrică (testele psihologice), 

metoda biografică, analiza produselor activității , 

ancheta psihologică. 

Cunoaşterea psihologică a elevilor: necesitatea şi posibilitatea 

cunoaşterii psihologice a elevilor; instrumente de caracterizare 

psihologică a elevilor. 

Prelegerea 

Problematizarea 

Explicația 

Convorbirea 

Studiul de caz. 
4 ore 

Motivația școlară. 
Perspective teoretice asupra motivaţiei 

Modelul ierarhic al trebuinţelor umane  (A.MASLOW) 

Teoria motivaţiei de realizare (D.C.Mc.Clelland) 

Disonanţa cognitivă 

Motivaţie şi atribuire cauzală 

Relaţia motivaţie/performanţă, în funcţie de dificultatea  

sarcinilor de învăţare 

  Motivaţia intrinsecă şi motivaţia extrinsecă 

  Resemnarea sau învăţarea eşecului 

Atribuţia cauzală şi resemnarea 

Metode pe care le pot utiliza profesorii pentru a facilita 
motivația elevilor.  

 

Prelegerea 

Conversația euristică 

Problematizarea 

Explicația 

 
4 ore 

Problematica creativității elevilor. 
Procesul creației - Modele operaționale. 

Prelegerea 
2 ore 



Personalitatea creativă Caracteristicile personalităţii 
creative Indicii creativităţii.  
Factorii inhibitori ai creativității 
Metode şi procedee de stimulare a creativităţii elevilor. 
 

Conversația euristică 

Problematizarea 

 

Succesul și insuccesul școlar 
  Delimitări conceptuale – reuşită şcolară, succes şcolar, 

insucces şcolar, inadaptare școlară, progres şcolar, abandon 

şcolar;  

  Evoluția procesuală a insuccesului școlar (faze). 

  Factorii determinanți ai insuccesului școlar: 

- factori care ţin de caracteristicile de vârstă şi 
psihologice; 

- factori care ţin de şcoală şi de condiţiile 
pedagogice; 

- factori care ţin de familie şi de mediul socio-
cultural. 

  Modalități de prevenire și combatere a insuccesului și  
  abandonului școlar. 
 

Prelegerea 

Conversația euristică 

Problematizarea 

Studiul de caz 

 2 ore 

Comunicarea  

Particularitățile comunicării didactice  
Relația profesor-elev  

Comunicare verbală și non-verbală eficientă  
Stiluri de comunicare  

 

Expunerea 

Conversația 

Problematizarea 
2 ore 

Introducere în problematica 
„noilor educaţii” 

Prelegerea 

Conversația euristică 

Exercițiul  

2 ore 

Bibliografie obligatorie: 

· Illeris, K., (2014), Teorii contemporane ale învățării. Autori de referință, Editura Trei, București 

· Negruţ – Dobridor, I., Pânişoară, I., O. (2005). Ştiinţa învăţării. De la teorie la practică, Polirom, Iaşi; 

· Sălăvăstru, D. (2009), Psihologia învăţării, Polirom, Iaşi. 
Bibliografie facultativă: 

· Ausubel, P. (1981) – Învăţarea în şcoală, E.D.P., Bucureşti; 

· Cosmovici, A., Iacob, L. (1998) – Psihologie şcolară, Ed. Polirom, Iaşi; 

· Dumitru, I. Al. (2001) – Educaţie şi învăţare. Aspecte psihoindividuale, psihosociale şi manageriale, Ed.  
Eurostampa, Timişoara; 

· Butnaru, S., Gherasim, L. R., (2013) Performanța școlară, Polirom 

· Davitz, J.R., Ball, S. (1998) – Psihologia procesului educaţional, E.D.P., Bucureşti; 

· Dragu, A. (1996) – Structura personalităţii profesorului, E.D.P., Bucureşti; 

· Gagne, M. R. (1975) – Condiţiile învăţării, E.D.P., Bucureşti; 

· Hatie, J., (2014), Învățarea vizibilă. Ghid pentru profesori, Editura Trei, București 

· Marzano, R. (2015), Arta și știința predării. Un cadru cuprinzător pentru o instruire eficientă, Editura Trei, 
București 

· Mitrofan, N. (1980) – Aptitudinea pedagogică, Ed. Academiei, Bucureşti; 

· Neacşu, I. (2010) – Introducere în psihologia educației și a dezvoltării, Polirom, Iași; 

· Pânișoară, I. O., (2015) Profesorul de succes. 59 de principii de pedagogie practică. Polirom, Iași 

· Sălăvăstru, D. (2004), Psihologia educaţiei, Polirom, Iaşi. 
 



9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Conținutul disciplinei răspunde ariilor tematice din domeniu abordate pe plan național și 
internațional la acest nivel de studii, constituind premise pentru dezvoltarea competențelor profesionale și 
transversale ale studenților 

 

10. Evaluare 

Tip 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs 

Cunoaşterea terminologiei utilizate  Evaluare sumativă la sfârșitul 

semestrului : evaluare orală 

 

Evaluare formativă (pe tot 
parcursul semestrului)  

50% 
 
 

50% 
 
 
 

Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 

pro şi contra studiate 

10.5. 
Seminar 

   
 

 

 

10.6. Standard minim de performanţă 

-Standarde minime pentru nota 5:  
• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 

 
-Standarde pentru nota 10:            
• Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare                                                              
a limbajului de specialitate 

 
           

                                                                 Semnătura titularului de curs:        
 

 
   
                                                                     

                                                             Semnătura titularului de seminar:  - 

                                                                  

 

 

 

 

    Data avizãrii în departament                             Semnãtura directorului de departament 
               ........................                                                    ..........................  

 

 

       Semnătură Decan 

          ........................... 

 



                             
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei TEHNICI DE MUNCĂ INTELECTUALĂ 
2.2. Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Vîrtop Sorin-Avram 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Vîrtop Sorin-Avram 
2.4. Anul de studii II 2.5. Semestrul  I 
2.6. Codul disciplinei UCB.01.4.1.L.C.3.20 2.7. Număr de credite 3 
2.8. Tipul de evaluare C 2.9. Regimul disciplinei DC 

Facultativă 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/laborator 2 
3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

42 din care: 3.5. curs 14 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri  10 
Tutoriat   
Examinări 3 
Alte activităţi  
3.7. Total ore studiu individual 33 
3.8. Total ore pe semestru 75 
 

 
          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Platforma on-line http://elearning.cda.uvt.ro, Zoom sau altele recomandate. 

5.2. de desfășurare a 
seminarului 

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Platforma on-line http://elearning.cda.uvt.ro, Zoom sau altele recomandate. 

 

 

 

1. Date despre program 
 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2. Facultatea Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3. Departamentul Litere și Științe ale Educației  
1.4. Domeniul de studii  Ştiinţe ale Educației 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum  Promovarea disciplinelor obligatorii aferente anului I din programul de studii  
4.2. de competenţe - 



 

 

 

 

6. Competențe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

 
P

ro
fe

si
on

al
e 

CP4. Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a procesului de învățământ și a 
activităților de învățare / integrare socială specifice vârstei grupului țintă 
CP5. Consilierea, orientarea și asistarea psihopedagogică a diverselor categorii de persoane / 
grupuri educaționale (preșcolari / școlari mici / elevi, familii, profesori, angajați etc.) 
CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră  
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 CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 
CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice desfășurării proiectelor 
și a programelor din domeniul științelor educației                                   
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea formării și 
dezvoltării profesionale continue 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Formarea capacităţii de cunoaştere  şi aplicare practică în  rezolvarea   situaţiilor 
problemă specifice domeniului științelor educației pe baza cunoaşterii şi aplicării 
tehnicilor de muncă intelectuală 

7.2. Obiectivele specifice • formarea competenţelor care vizează cunoaşterea şi înţelegerea  tehnicilor de 
muncă intelectuala; 
• reflecţia critică şi constructivă cu privire la utilizarea tehnicilor de munca 
intelectuala pentru rezolvarea de probleme in domeniul științelor educației 
• utilizarea adecvată de crtierii şi metode pentru a aprecia calitatea şi limitele unor 
procese, programe, proiecte, metode, teorii pe baza utilizării tehnicilor de muncă 
intelectuala în domeniul științelor educației  
• să dezvolte atitudini realiste şi optimiste privind utilizarea tehnicilor de munca 
intelectuala  

 

  8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Obs. 

Activitatea intelectuală: De la învăţarea umană la educatia 
intelectuală. Cunoaştere şi metacognitiei. Modelul 
profesional de la novice la expert. ( cu exemple pentru 
domeniile studentilor care uremaza acest curs - domeniile 
de licenta sunt precizate in fisa disciplinei) 

Prelegere și analogie  

2 

Învăţarea în mediul educaţional: teorii ale invăţarii, 
strategii şi tehnici de învăţare. Stilurile de invatare. 
Invăţarea academica independenta. Strategii, tehnici si 
metode. 

Prelegere și analogie  

2 

Lectura activă si contextuală. Metoda lecturii 
performante.Tehnica lecturii cu redactarea de text scris. 

Prelegere și analogie  
2 

Analiza de text de la comentariu la analiza hermeneutică. Analiza de text  
2 



Metode pe baza de elaborare de harti mentale si prin 
demonstratie. 

Prelegere și analogie  
2 

Strategii privind dezvoltarea gândirii critice și strategii 
metacognitive. Monitorizarea întelegerii și tehnici 
mnemotehnice. 

Modelare 

2 

Igiena muncii intelectuale.    Activitatea profesională,  
studiul științific și influența factorilor distractori si 
perturbatori. 

Analogie și administrare de chestionar  

 2 

Bibliografie: 
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Macavei, E., Teoria educaţiei, vol. I-II. Editura Aramis, Bucureşti, 2002.( capitolul despre educatia intelectuala)  

Joiţa, E.(2002): Educaţia cognitivă. Editura Polirom, Iaşi. 

Joiţa, E.(2002) : Instruirea constructivistă – o alternativă. Fundamente. Strategii. Editura Aramis, 

Ion Negreţ - Dobridor(2006): Didactica Nova. Editura Aramis, Bucureşti(Conţine referinte la elaborarea unui 
program de studiu individual), Bucureşti.     

Neacşu I., Introducere în psihologia educaţiei şi a dezvoltării. Editura Polirom, Iaşi. 2010. 

Neacsu, I. (2015): Metode şi tehnici de învăţare eficienta. Fundamente si practice de success. Editura Polirom, Iasi. 

Neacsu, I.(2006): Invăţarea academică independentă. Ghid metodologic. Editura Universitatii din Bucuresti.  

Neacşu, I., Metode şi tehnici de învăţare eficientă. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 199 

Educaţie şi dezvoltare”, Editori: Valentin Dogaru-Ulieru, Luminiţa Drăghicescu, Manualul proiectului POSDRU / 
87/ 1.3/S/ 62651 ISBN 978 - 606-8229-05-8 cod Biblioteca Naţională 371  

Modulul A : Abilitare curricular, Publishing: Fundaţia - Editura Scrisul Românesc, Craiova. August 2011 - Editură 



recunoscută CNCS IS nr. 266 

Vîrtop Sorin-Avram: Cap. I: „ Educaţia în societatea cunoaşterii”, pag. 19 -42  

Vîrtop Sorin-Avram Cap. II. : ” Fundamentele proiectării curriculare”, pag . 43-90 

Vîrtop Sorin-Avram:Modulul B: Instruire diferenţiată. Cap. III. Vîrtop Sorin-Avram: „Inteligenţă şi instruire 

diferenţiată”, pag. 313 -330. 

 

8.2. Seminar  Metode de predare Obs. 

Formele şi tipurile învăţării umane si legătura 
acestora cu mediul social, cultural,  
educaţional si profesional  

analogie, analize comparative, lectura și analiza de text .  2 

Forme şi tipurile  învăţării școlare și progresul 
învăţării pe parcursul nivelelor de școlaritate în 
cadrul sistemului educational.  

 modelare, analiza comparativă 2 

Invăţarea academică. Particularităţile 
studentului și stilurile de învăţare.  ( vizionare 
și analiza documentar : Piaget on Piaget -  
youtube) 

Vizionare documentar:  Piaget onPiaget / Epistemologia 
genetică -
https://www.youtube.com/watch?v=1rRFtzYvGqE 
 
 

2 

Organizarea învățării. Autocunoaștere a 
resurselor individuale și autoorganizarea  
învăţarii. 

demonstrație 2 

Strategii, metode si tehnici de  muncă 
intelectuală. 

analiza si analogie 2 

Lectura activă  ( lectură:  Platon(1986): 
Republica - Mitul peșterii. Editura Științifică și 
Enciclopedică, București.Vizionare 
documentare youtube: Analogy of the cave) . 

lectura , analiza de text  
(https://totusilectura.blogspot.com/2011/02/platon-mitul-
pesterii.html ) 

2 

Lectura contextuală ( Descartes:  Discurs 
despre  metoda de a ne conduce bine rațiunea 
și a căuta adevărul în științe. Editura 
Academiei Române, București. 1990; 
Constantin Noica: Despre Mathesis sau 
buciriile simple. Editura Humanitas, București, 
1992)  

lectură și analiză de text – analiza contextuala, filologică, 
logico-structurală. 
Analiza resurselor conform recomandarilor UNESCO- 
ghid pentru aplicarea practicilor educaTionale deschise in 
timpul pandemiei de coronavirus mai 2020 
https://inaco.ro/ghid-unesco-despre-practici-si-resurse-
educationale-deschise/ 
 

2 

Analiza de text și hermeneutică lectură și analiză de text  2 
Redactarea textelor știițifice. Eseul științific. lectură și analiză de texte 2 
Hărtile mentale  demonstratie 2 
Strategii pentru dezvoltarea gândirii critice. analogie  2 
Metacognitia.  Monitorizarea înțelegerii analogie 2 
Monitorizarea înțelegerii si tehnici 
mnemotehnice. 

demonstratie 2 

Succes și insucces în învățare   discutii si analize pe grupe privind propria învăţare  2 
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Cerghit, I.(2002) Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii. Editura Aramis, 
Bucureşti, ( contine referinte despre sisteme de instruire si actiunea care sta la bază acestora : informatia, 
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Cristea, S.(2005). Teorii ale învăţării. Modele de instruire. Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti. 
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Joiţa, E.(2002) : Instruirea constructivistă – o alternativă. Fundamente. Strategii. Editura Aramis, 

Ion Negreţ - Dobridor(2006): Didactica Nova. Editura Aramis, Bucureşti(Conţine referinte la elaborarea unui 
program de studiu individual), Bucureşti.     

Neacşu I., Introducere în psihologia educaţiei şi a dezvoltării. Editura Polirom, Iaşi. 2010. 

Neacsu, I. (2015): Metode şi tehnici de învăţare eficienta. Fundamente si practice de success. Editura Polirom, Iasi. 

Neacsu, I.(2006): Invăţarea academică independentă. Ghid metodologic. Editura Universitatii din Bucuresti.  

Neacşu, I., Metode şi tehnici de învăţare eficientă. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 199 

Educaţie şi dezvoltare”, Editori: Valentin Dogaru-Ulieru, Luminiţa Drăghicescu, Manualul proiectului POSDRU / 
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Vîrtop Sorin-Avram:Modulul B: Instruire diferenţiată. Cap. III. Vîrtop Sorin-Avram: „Inteligenţă şi instruire 

diferenţiată”, pag. 313 -330. 
 

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Tehnicile de munca intelectuală susţin formarea şi dezvoltarea competenţelor generale, specifice şi 
transversale,  a valorilor şi atitudinilor corespunzatoare domeniului de specialitate  dezvoltând competente specific 
invăţării pe tot parcursul vietii si promovând o învatare activă necesară provocărilor din domeniilor profesionale în 
cadrul societăţii cunoaşterii. 

 

 



10. Evaluare 

Tip 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs 

Cunoaşterea terminologiei utilizate  Chestionar  si/sau fise de 
activitate 

Chestionar  si/sau fise de 
activitate 

40% 
 
 
 
 
 

Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 

10.5. 
Seminar 

Însuşirea problematicii tratate la curs şi seminar Eseu si fise de activitate 40 % 
Capacitatea de a utiliza corect noțiunile 
de bază 
Dobândirea abilităţii de rezolvare a cazurilor 
practice 
Evaluarea argumentelor proprii sau susţinute de 
alţii 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 
Prezență la activitățile de seminar   

Colocviu Prezentarea eseului si operationalizarea corectă a 
conceptelor cheie si a tehnicilor de muncă 
intelectuală si răspuns la intrebările care intervin 
ca urmare a  prezentării eseului elaborate 

Prezentare eseu si evaluare 
orala 

20% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Nota 5(cinci) se acordă pentru realizarea eseului(elaborare şi susţinerea acestuia în cadrul colocviului) + 

răspunsul corect la una din întrebări. 

Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : 

Nota 10(zece) se acordă pentru : 

pentru realizarea eseului(elaborare şi susţinerea acestuia în cadrul colocviului)  şi răspunsul corect la 

toate intrebarile care intervin in cadrul colocviului. 

Nota finală: 

• Chestionar și sau fise de activitate 40 % 

• eseu (500 cuvinte) 40% 

• prezentare si susţinerea eseului în cadrul colocviului  20% 
 
           

    Data completãrii       Semnãtura titularului de curs           Semnãtura titularului de seminar 
 1 Octombrie 2020             Lector univ. dr.                                     Lector univ. dr.  

                                        Vîrtop Sorin-Avram                          Vîrtop Sorin-Avram                                                                             

 

 

 

  Data avizãrii în departament                            Semnãtura directorului de departament 
               ........................                                                    ..........................  

         Semnătură Decan 
             ........................... 



                            
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu 

Facultatea de Ştiinţe ale Eucaţiei, Drept şi Administraţie Publică 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Asistenţa şi protecţia drepturilor copilului 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Gavrilescu Alin-Gheorghe 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Gavrilescu Alin-Gheorghe 
2.4. Anul de studii III 2.5. Semestrul  I 

2.6. Codul disciplinei UCB.01.4.1. A.S.5.12 2.7. Număr de credite 3 
2.8. Tipul de evaluare C 2.9. Regimul disciplinei DS 

Opţională 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1 
3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

42 din care:3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii şi eseuri  12 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi  
3.7. Total ore studiu individual 33 
3.8. Total ore pe semestru 75 
3.9. Numărul de credite 3 

 

 

1. Date despre program 
1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2. Facultatea Facultatea de  Științe ale Eucaţiei, Drept şi Administraţie 

Publică 
1.3.Departamentul Litere şi Ştiinţele Educaţiei 
1.4. Domeniul de studii  Ştiinţe ale educaţiei 
1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  
1.7. Anul universitar 2020-2021 

4. Precondiţii(acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum   
4.2. de competenţe  

5. Condiţii(acolo unde este cazul)  
5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 Videoproiector, sală cu tablă şi instrumente de scris (marker) 
 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – cursul se va desfăşura 

online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă platformă 



 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Consideraţii introductive privind sistemul naţional de 
asistenţă socială în România. Beneficiile de asistenţă 
socială: definire şi noţiuni specifice. Clasificarea 
beneficiilor de asistenţă socială. Principalele categorii de 
beneficii de asistenţă socială (alocaţia de stat pentru copii, 
alocaţia lunară de plasament, indemnizaţia pentru creşterea 
copilului, forme de sprijin acordat familiilor cu venituri 
reduse-ajutorul social, ajutorul de încălzire, alocaţia pentru 
susţinerea familiei). Alte tipuri de beneficii de asistenţă 
socială (ajutorul de urgenţă, ajutorul în caz de deces, 
ajutorul rambursabil pentru refugiaţi). 

Prelegere – expunerea temei, 
explicaţii, exemplificări, 
precum şi folosirea unor 
metode interactive: 
interpelare, dezbatere 

6 ore 

agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format electronic pentru 
o mai buna înţelegere a materiei. 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului 

 Videoproiector, sală cu tablă şi instrumente de scris (marker) 
 Desfășurarea seminarelor cu respectarea normelor de etică universitară 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – seminarul se va desfăşura 

online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă platformă 
agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format electronic pentru 
o mai buna înţelegere a materiei. 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul 
primar și preșcolar. 
CP5 Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de 
persoane / grupruri educaţionale (preşcolari/şcolari mici/elevi, familii, profesori, 
angajaţi etc) 
CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției 
în carieră 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
a

n
sv

er
sa

le
 CT1 Aplicarea principiilor şi a normelor fundamentale pe opţiuni valorice explicite 

CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții 
în vederea formării și dezvoltării profesionale continue   

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul 
general al disciplinei 

 Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice asistenţei 
sociale, protecţiei şi promovării drepturilor copilului 

 Înţelegerea reglementărilor incidente în materia asistenţei sociale şi 
protecţiei copilului 

7.2. Obiectivele 
specifice 

 Dobândirea abilităţilor de explicare a conţinuturilor teoretice şi practice 
privitoare la sistemul de asistenţă socială şi protecţie a copilului 

 Dobândirea capacităţilor de interpretare a reglementări referitoare 
sistemul de  asistenţă socială şi protecţie a copilului 

 Manifestarea unor atitudini pozitive și responsabile față de procupările 
specifice domeniului asistenţei sociale, protecţiei şi promovării 
drepturilor copilului 

 Participarea la propria dezvoltare profesională; 



Serviciile sociale: noţiune şi clasificare, beneficiarii şi 
furnizorii de servicii sociale, organizarea şi administrarea 
serviciilor sociale, acordarea serviciilor sociale 

Prelegere – expunerea temei, 
explicaţii, exemplificări, 
precum şi folosirea unor 
metode interactive: 
interpelare, dezbatere 

2 ore 

Măsuri integrate de asistenţă socială: prevenirea şi 
combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială, 
asistenţa socială a copilului şi a familiei, asistenţa socială a 
persoanelor cu dizabilităţi, asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice 

Prelegere – expunerea temei, 
explicaţii, exemplificări, 
precum şi folosirea unor 
metode interactive: 
interpelare, dezbatere 

2 ore 

Consideraţii introductive privind protecţia drepturilor 
copilului. Noţiunea de copil. Izvoarele interne şi 
internaţionale ale protecţiei drepturilor copilului. 

Prelegere – expunerea temei, 
explicaţii, exemplificări, 
precum şi folosirea unor 
metode interactive: 
interpelare, dezbatere 

2 ore 

Principiile generale ale protecţiei şi promovării drepturilor 
copilului  Drepturile copilului: consideraţii generale privind 
drepturile copilului; clasificarea drepturilor recunoscute 
copilului 

Prelegere – expunerea temei, 
explicaţii, exemplificări, 
precum şi folosirea unor 
metode interactive: 
interpelare, dezbatere 

2 ore 
 
 
 
 

Drepturile şi libertăţile civile ale copilului  
- dreptul la viaţă; 
- dreptul la identitate; 
- dreptul copilului de a avea relaţii personale şi 

contacte directe cu părinţii; 
- dreptul copilului capabil de discernământ de a-

şi exprima singur opinia; 
- dreptul copilului la liberate de exprimare; 
- dreptul copilului la liberatatea de gândire, de 

conştiinţă şi de religie; 
- dreptul copilului la libertatea de asociere şi de 

întrunire paşnică; 
- dreptul copilului la protejarea imaginii sale 

publice şi a vieţii sale intime, private şi 
familiale 

Prelegere – expunerea temei, 
explicaţii, exemplificări, 
precum şi folosirea unor 
metode interactive: 
interpelare, dezbatere 

2 ore 

Sănătatea, bunăstarea şi educarea copilului  
- dreptul copilului de a se bucura de cea mai 

bună stare de sănătate posibilă; 
- dreptul copilului cu handicap la îngrijire 

specială; 
- dreptul copilului de a beneficia de un nivel de 

trai care să permită dezvoltarea sa pe toate 
planurile; 

- dreptul copilului de a beneficia de asistenţă 
socială şi de asigurări sociale; 

- dreptul copilului la educaţie. 

Prelegere – expunerea temei, 
explicaţii, exemplificări, 
precum şi folosirea unor 
metode interactive: 
interpelare, dezbatere 

2 ore 

Protecţia copilului în mediul familial Prelegere – expunerea temei, 
explicaţii, exemplificări, 
precum şi folosirea unor 
metode interactive: 
interpelare, dezbatere 

2 ore 

Protecţia alternativă a copilului Prelegere – expunerea temei, 
explicaţii, exemplificări, 

4 ore 



precum şi folosirea unor 
metode interactive: 
interpelare, dezbatere 

Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijenţei şi a 
consumului de droguri. 

Prelegere – expunerea temei, 
explicaţii, exemplificări, 
precum şi folosirea unor 
metode interactive: 
interpelare, dezbatere 

2 ore 

Protecţia copilului împotriva exploatării economice Prelegere – expunerea temei, 
explicaţii, exemplificări, 
precum şi folosirea unor 
metode interactive: 
interpelare, dezbatere 

2 ore 

 
Bibliografie obligatorie: 
Convenţia cu privire la drepturile copilului; 
Protocol facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului referitor la vânzarea de copii, 
prostituţia copiilor şi pornografia infantilă; 
Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei; 
Convenţia de la Haga asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii; 
Convenţia privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate; 
Convenţia europeană în materia adopţiei de copii; 
Convenţia de la Haga asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale; 
Convenţia europeană asupra recunoaşterii şi executării hotărârilor în materie de încredinţare a copiilor 
şi de restabilire a încredinţării copiilor 
Codul civil român 
Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 cu modificările şi completările ulterioare 
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare 
Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
Noul Cod civil. Comentariu pe articole. Art. 1-2664, Coord. Fl. A Baias, E. Chelaru, R. 
Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012 
Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, vol. I, Art. 1-952, Editura Hamangiu, Bucureşti, 
2012 
A.-Gh. Gavrilescu, Drepturile şi obligaţiile părinteşti. Drept român şi drept comparat, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2011 
 
Bibliografie facultativă: 
E. Florian, Protecţia drepturilor copilului, Editura CH. Beck, Bucureşti, 2006; 
D. Balahur, Protecţia drepturilor copilului ca principiu al asitenţei sociale, Editura ALL Beck, 
Bucureşti, 2001; 
M. Rusu, Protecţia juridică a minorului, Editura Rosetti, Bucureşti, 2005; 
I. C. Ichim, Minorul în reglementările europene, Editura Timpul, Iaşi, 2003; 
 
 
 
8.2. Seminar Metode de predare Observaţii 

Beneficiile de asistenţă socială Dialog cu studenţii;  
verificarea însuşirii 
cunoştinţelor prin adresarea 
de întrebări, rezolvarea de 
teste grilă 

3 



Serviciile sociale Dialog cu studenţii;  
verificarea însuşirii 
cunoştinţelor prin adresarea 
de întrebări, rezolvarea de 
teste grilă 

1 

Măsuri integrate de asistenţă socială Dialog cu studenţii;  
verificarea însuşirii 
cunoştinţelor prin adresarea 
de întrebări, rezolvarea de 
teste grilă 

1 

Consideraţii introductive privind copilul şi drepturile sale Dialog cu studenţii;  
verificarea însuşirii 
cunoştinţelor prin adresarea 
de întrebări, rezolvarea de 
teste grilă 

1 ore 
 
 
 
 

Drepturile şi libertăţile civile ale copilului  
 

Dialog cu studenţii;  
verificarea însuşirii 
cunoştinţelor prin adresarea 
de întrebări, rezolvarea de 
teste grilă 

2 ore 

Protecţia copilului în mediul familial Dialog cu studenţii;  
verificarea însuşirii 
cunoştinţelor prin adresarea 
de întrebări, rezolvarea de 
teste grilă 

2 ore 

Protecţia alternativă a copilului Dialog cu studenţii;  
verificarea însuşirii 
cunoştinţelor prin adresarea 
de întrebări, rezolvarea de 
teste grilă 

2 ore 

Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijenţei, a 
consumului de droguri şi a exploatării economice. 

Dialog cu studenţii;  
verificarea însuşirii 
cunoştinţelor prin adresarea 
de întrebări, rezolvarea de 
teste grilă 

2 ore 

Bibliografie obligatorie: 
Convenţia cu privire la drepturile copilului; 
Protocol facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului referitor la vânzarea de copii, 
prostituţia copiilor şi pornografia infantilă; 
Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei; 
Convenţia de la Haga asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii; 
Convenţia privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate; 
Convenţia europeană în materia adopţiei de copii; 
Convenţia de la Haga asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale; 
Convenţia europeană asupra recunoaşterii şi executării hotărârilor în materie de încredinţare a copiilor 
şi de restabilire a încredinţării copiilor 
Codul civil român 
Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 cu modificările şi completările ulterioare 
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare 
Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
Noul Cod civil. Comentariu pe articole. Art. 1-2664, Coord. Fl. A Baias, E. Chelaru, R. 
Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012 



Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, vol. I, Art. 1-952, Editura Hamangiu, Bucureşti, 
2012 
A.-Gh. Gavrilescu, Drepturile şi obligaţiile părinteşti. Drept român şi drept comparat, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2011 
 
Bibliografie facultativă: 
E. Florian, Protecţia drepturilor copilului, Editura CH. Beck, Bucureşti, 2006; 
D. Balahur, Protecţia drepturilor copilului ca principiu al asitenţei sociale, Editura ALL Beck, 
Bucureşti, 2001; 
M. Rusu, Protecţia juridică a minorului, Editura Rosetti, Bucureşti, 2005; 
I. C. Ichim, Minorul în reglementările europene, Editura Timpul, Iaşi, 2003; 

 

 
10. Evaluare 

Tip 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs 

Corectitudinea răspunsurilor formulate Evaluare sumativă la 
sfârșitul semestrului: 
Evaluare orală 

50% 
Gradul de asimilare a cunoştinţelor de 
specialitate 

Cunoaşterea noţiunilor fundamentale 
specifice din materia disciplinei 
Capacitatea de a formula argumente 
pro şi contra referitoare la problema în 
discuţie 
Folosirea corectă a terminologiei de 
specialitate 

10.5. 
Seminar 

Însuşirea problematicii tratate la curs  Evaluarea activităţii 
depuse pe parcursul 
întregului semestru 

50% 
Participarea activă la discuţii, 
formularea de întrebări pertinente şi de 
răspunsuri clare, de calitate 
Explicarea conceptelor fundamentale 
specifice disciplinei 
Capacitatea de a folosi corect noţiunile 
noi specifice disciplinei 
Aptitudinea de aplicare în practică a 
cunoştinţelor acumulate 

 
Participarea la activitati specifice 
studiului individual (teme de casă, 
proiecte individuale sau in echipa etc.) 

10.6. Standard minim de performanţă 
-Standarde minime pentru nota 5:  

 Utilizarea adecvată a limbajului de specialitate   
 Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor însuşite 

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor 
comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 
aferent programului 
Disciplina facilitează o înţelegere de ansamblu a sistemului de asistenţă şi protecţie a drepturilor 
copilului.  Conținutul disciplinei răspunde ariilor tematice din domeniu abordate pe plan național și 
internațional la acest nivel de studii şi se axează pe dezvoltarea competenţelor profesionale şi a 
celor transversale în concordanţă cu Sistemul Operaţional al Calificărilor din Învăţământul Superior 
din România în general şi specifice Domeniului Ştiinţele Educaţiei, în special. 



-Standarde pentru nota 10:            
 Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare                                                              

a limbajului de specialitate 
 
 
 

Data completării 

 

.................... 

Semnătura titularului  de curs 

Conf.univ.dr.  

Gavrilescu Alin-Gheorghe 

Semnătura titularului  de seminar/ laborator/ 
proiect 

      Conf.univ.dr.  

Gavrilescu Alin-Gheorghe  

 

 

Data avizării în department,                                      

                              

 

                                  Semnătura directorului de departament 

                                       ..................................................... 

  

                                              

                                                                                                                

                                                                                                                                                       Semnătura decan 

                                                                                          . ..................................................      
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                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 
    1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu 

1.2 Facultatea  Facultatea de Științe ale Educație, Drept și Administrație Publică 
1.3  Departamentul                                   Departamentul de Litere și Științele Educației 
1.4 Domeniul de studii    Științele Educației 
1.5 Ciclul de studii                   I – Licenţă  
1.6 Programul de studii / Calificarea  Pedagogia Învățământului Preșcolar și Primar 
1.7 Anul universitar 2020-2021 

 
    2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              DIDACTICA EDUCAȚIEI FIZICE                                  Cod disciplină: 
ȘI PSIHOMOTORII (ÎNVĂȚĂMÂNT                      UCB.01.4.1.O.S.3.06 
 PREȘCOLAR ȘI PRIMAR)  

2.2 Titularul activităţilor de curs    Prof.univ.dr. Monica Delia Bîcă 
2.3 Titularul activităţilor de S  Prof.univ.dr. Monica Delia Bîcă 
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare* C 2.7 Regimul disciplinei** OS 

* E/ C/ V -  Examen  Colocviu  Verificare conform cu planul de învăţământ  
**  OF/OS/OL/OC disciplină obligatorie fundamentală / de specialitate / în domeniul licenţei / complementară;   AF / AS / AL / AC disciplină 
opţională fundamentală / de specialitate / în domeniul licenţei / complementară; DF – disciplină facultativă    
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână          2 din care: 3.2 curs 1 3.3  S  1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 14 3.6  S / LP / L / P 14 
3.7 Distribuţia fondului de timp  în ore de pregătire individuală 
   - Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             10 
   - Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren                               6 
   - Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   4 
   - Tutoriat 0     - Examinări   2 

      - Alte activităţi                                    0 
3.8 Total ore studiu individual      22 3.9 Total ore pe semestru           50 
3.10 Numărul de credite              2 

 
    4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum        Nu este cazul 
4.2 de competenţe        Nu este cazul 

 
    5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului 

Videoproiector; planşe grafice; teste; referate pregătite 
de cursanţi; fişe de lucru, Laptop, Platforma Microsoft Teams, Platforma 
Zoom, e-mail. 
Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – cursul se va 
desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau 
altă platformă agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în 
format electronic pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Teste; referate pregătite de cursanţi; fişe de lucru 
Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – seminarul se va 
desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau 
altă platformă agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în 
format electronic pentru o mai buna înţelegere a materiei. 
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6. Competenţele specifice acumulate 

6.
1.

 C
om

pe
te

nt
e 

pr
of

es
io

na
le

 

CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și preșcolar. 
CP2. Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar și preșcolar 
CP3. Evaluarea proceselor de învățare, a rezultatelor și a progresului înregistrat de preșcolari / școlari 
mici. 
CP4. Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a procesului de învățământ și a 
activităților de învățare / integrare socială specifice vârstei grupului țintă 
CP5. Consilierea, orientarea și asistarea psihopedagogică a diverselor categorii de persoane / grupuri 
educaționale (preșcolari / școlari mici / elevi, familii, profesori, angajați etc.) 
CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 

6.
2.

 
C

om
pe

te
nt

e 
tr

an
sv

er
sa

le
 CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 

CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice desfășurării 
proiectelor și a programelor din domeniul științelor educației                                   
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea formării și 
dezvoltării profesionale continue 

 
    
 7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Formarea unui sistem de cunoştinţe de specialitate necesare în 
activitatea de EFS. 

 Însuşirea noţiunilor (categorii, concepte) fundamentale ale 
Teoriei și metodicii educaţiei fizice şi sportului. 

7.2 Obiectivele specifice 

 Formarea concepţiei ştiinţifice cu privire la activitățile de 
educație fizică și sport.  

 Abilitarea studenților cu sistemul de cunoștințe aplicabile în 
activitatea științifică și didactică. 

 Cunoaşterea şi aplicarea mijloacelor de rezolvare a obiectivelor 
instructiv-educative şi a structurilor de exerciţii prevăzute în 
programa şcolară. 

 Dezvoltarea capacităţii studenţilor cu deprinderi practico-
metodice aplicabile în lecţia de educaţie fizică şi sport. 

 8. Conţinuturi  
8.1 Curs  Nr. ore Obs. 
1. Statutul de ştiinţă al teoriei educaţiei fizice şi sportului  1   
2. Educaţia fizică 1  
3. Idealul, esenţa şi funcţiile educaţiei fizice şi sportului 1  
4. Sportul 1  
5. Sistemul mijloacelor educaţiei fizice şi sportului. Exercițiul fizic 2  
6. Direcții metodologice moderne în educația fizică școlară 1   
7. Componentele procesului instructiv-educativ. Deprinderile și priceperile motrice 2  
8. Calitățile motrice 2   
9. Sistemul românesc de educaţie fizică şi sport 1  
10. Didactica educației fizice și sportului 2  
Metode de 
predare 

expunerea sistematică; conversaţia euristică; observaţia; dezbatere; exemplificare; problematizare; studiu 
de caz; brainstormingul, metode de predare intuitive care fac apel la cel de-al doilea sistem de semnalizare. 

 

8.2 Seminar  Nr. ore Obs. 
11. Educaţia fizică 2  
12. Sportul 2  

13. Sportul pentru toţi. Sportul adaptat 2  

14. Sistemul de educaţie fizică si sport din România și /sau lume.  2  

15. Mijloacele educaţiei fizice şi sportului 2  

16. Componentele procesului instructiv-educativ 2  

17. Didactica educației fizice și sportului 2  

Metode de 
predare 

lucrul cu îndrumarul şi / sau alte cărţi de specialitate; demonstraţia didactică; expunerea sistematică; 
conversaţia; observaţia; metoda repetării în condiţii variate pentru perfecţionarea elementelor tehnice etc., 
metode intuitive. 
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8.3 Bibliografie obligatorie  
1.Bîcă Monica - „ Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului”, Editura Universitaria, 2006 
2.Bîcă Monica –„Sinteze teoretice şi conceptuale privind educaţia fizică în învăţământul preuniversitar”, Editura 
„Academica Brâncuşi”, 2007 
3.Bîcă Monica – „Teoria şi didactica educaţiei fizice şi sportului”, Editura Academica Brâncuşi, 2009 
4.Cârstea, Gh. - ,„Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului”, Editura Universul, Bucureşti, 1996. 
8.4 Bibliografie opţională  

1. Cârstea,Gh.,”Educaţia fizică – fundamente teoretice şi metodice”, Casa de editură Petru Maior, Bucureşti, 1999. 
Cârstea, Gh.,„Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului”, Editura AN-DA, Bucureşti, 2000.  

2. Cerghit, I., „Metode de învăţământ”, Bucureşti, Ed. EDP-RA, 1997. 
3. Dragnea, A., „Teoria şi metodica dezvoltării calităţilor motrice”, Bucureşti, Centrul de multiplicare A.N.E.F.S., 

1991. 

 
    9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este coroborat în conformitate cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, a asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor respectând cerinţele legilor în vigoare, în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre 
universitare din ţară şi din străinătate.  

 
   10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Tipul şi criteriul de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 

Evaluare sumativă prin acordare de 
note de la 10 la 1 (însușirea, 
cunoașterea, prezentarea și 
explicarea corectă a conceptelor și 
noțiunilor specifice domeniului de 
activitate) 

Evaluarea orală   
 

25% 

Acordare de notă de la 10 la 1  ca 
urmare a activităţii studentului   

Observarea sistematică a comportamentului şi a 
activităţii studentului  în cadrul cursului şi / sau 
a activităţii profesionale 

25% 

10.5 S  

Evaluare sumativă prin acordare de 
note de la 10 la 1   

Evaluarea prin probe practice / evaluarea orală  /  
evaluarea scrisă  /  testul docimologic / 
portofoliul / referat  

25% 

Acordare de notă de la 10 la 1  ca 
urmare a activităţii studentului la S  

Observarea sistematică a comportamentului şi a 
activităţii studentului  în cadrul S şi / sau a 
activităţii profesionale 

25% 

10.6 Standard minim de performanţă                                                        
- participare minimală la orele de curs şi seminar; inclusiv pe platformele on line. 
- cunoştinţe minimale din problematica disciplinei; 
- obţinerea a minimum nota 5 la evaluările sumative de la curs şi  seminar. 

 
 
                                                                  Semnătura titularului de curs și seminar: 
 

Prof.univ.dr. Monica Delia Bîcă 

 

Data avizãrii în departament                             Semnãtura directorului de departament 
               ........................                                                    ..........................  

 

 

       Semnătură Decan 
          ........................... 

 



 
 

 

                        Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              
Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 
 

FIŞA  DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2 Facultatea  Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3 Departamentul de Stiinte ale Educatiei si Litere 
1.4 Domeniul de studii Științe ale educației  
1.5 Ciclul de studii Licența 
1.6 Programul de studii/Specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Didactică domeniului Limba și comunicare        
(învățământ preșcolar)                                       Cod disciplină: 

               UCB.01.4.1.OS.3.03 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Dudau Ana-Maria 
2.3 Titularul activităţilor de 
seminar /laborator/proiect 

Conf.univ.dr. Dudau Ana-Maria 

2.4 Anul de 
studiu  

II 2.5 Semestrul 
 

I 2.6 Tipul de 
evaluare 

E 2.7 Regimul 
disciplinei 

DS 
Obligatoriu 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână  3 din care: 3.2 
curs 

2 3.3 
seminar/laborator/proiect 

1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ  42 din care: 3.5 
curs 

28 3.6 
seminar/laborator/proiect 

14 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 22 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi................................... - 
3.7 Total ore studiu 
individual 

58  

3.9 Total ore pe semestru 100 
3.10 Numărul de credite 4 

 

          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare 
a cursului  

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum   
4.2. de competenţe  



 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 

 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – cursul se va desfăşura 
online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă platformă 
agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format electronic 
pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

5.2. de desfășurare 
a seminarului 

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 

 Desfășurarea seminarelor cu respectarea normelor de etică universitară; 

 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – seminarul se va 
desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă 
platformă agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format 

electronic pentru o mai buna înţelegere a materiei. 
 

6. Competenţe specifice vizate  

 

C1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale  adaptate pentru diverse niveluri de 
vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă  
C2. Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi 
prescolar  
C3. Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari / şcolarii 
mici.  
C6. Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră  
CT1. Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice 
explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei  
CT2. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării 
proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei  
CT3. Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere formării 
şi dezvoltării profesionale continue  

 7.  Obiectivele disciplinei   
7.1 Obiectivul 
general al disciplinei  

Familiarizarea studenţilor cu elemente de didactică a domeniului limbă şi 
comunicare, cu conceptele fundamentale, cu principalele teorii explicative ale 
domeniului  

2 Obiectivele 
specifice  

A. Obiective cognitive  
1. familiarizarea cu limbajul pedagogic de specialitate, prin definirea 

conceptelor / noţiunilor fundamentale ale disciplinei;  
2. formarea capacităţilor / abilităţilor de a aplica teoria pedagogică în rezolvarea 

unor  
situaţii educaţionale variate;  

3. conştientizarea rolului şi locului învăţământului în contextul sistemului 
macrosocial, prin înţelegerea sarcinilor, a statutului, drepturilor şi obligaţiilor 
pe care cadrul didactic care predǎ în învǎţǎmântul preşcolar le are;  

B. Obiective procedurale  
1. formularea de soluţii, ipoteze, concluzii pentru diferite situaţii educaţionale 

oferite de teoria şi practica educativă;  
2. înţelegerea direcţiei actuale a învăţământului din România, prin cunoaşterea 

principalelor tendinţe ale Reforme din învăţământ.  
C. Obiective atitudinale  
1. Manifestarea unei atitudini critice faţă de anumite aspecte ale învăţământului 

preşcolar, prin implicarea în dezbateri polemice ;  
2. înţelegerea importanţei studierii disciplinei, ca fundament al pregătirii lor 

teoreticopractice pentru profesia de cadru didactic;  
  



 8.  Conţinuturi  

8.1. Curs   
Nr. 
ore  

Metode de 
predare  

Observaţii 
Resurse 
folosite  

1  

Delimitarea domeniului şi a specificului 
disciplinei 1.1. Locul disciplinei în sistemul 
ştiinţelor pedagogice  
1.2. Aspecte ale reformei curriculare  
1.3. Specificul activitǎţilor de Didactică a 
domeniului Limbă şi comunicare  
1.4. Tipologia activităţilor didactice în 
învăţământul preşcolar  

4  • Prelegerea  
• Dezbaterea   
• Problematizar 
ea  

• Conversaţia  
• Explicaţia  
• Exerciţiul de 
reflecţie   

  

Scurte prezentări 
în Power Point  

2  

Aspecte generale privind dezvoltarea 
limbajului la preşcolari   
2.1. Relaţia de intercondiţionare gândire – 
limbaj  
2.2. Etapele dezvoltării limbajului  
2.4. Strategii de stimulare a capacitǎţii de 
comunicare la preşcolari  

4  

3  

Modalitǎţi de educaţie a limbajului la nivel 
preşcolar.  
Jocul didactic  
3.1. Definiţii şi accepţiuni  
3.2. Tipologia jocurilor didactice  
3.3.  Etapele desfăşurării jocului didactic. 
Exemplificări  

4  

4  

Modalitǎţi de educaţie a limbajului la nivel 
preşcolar.  
Memorizarea  
4.1. Memorizarea–psihologie şi metodică  
4.2. Etapele desfăşurării activităţii de 
memorizare  

4  

5  

Modalitǎţi de educaţie a limbajului la nivel 
preşcolar.  
Povestirea  
5.1. Povestirea– specificitate şi obiective   
5.2. Tipuri de povestire  
5.3. Aspecte metodice ale abordării povestirii 
în activităţile de educaţie a limbajului  

4  

6  

Modalitǎţi de educaţie a limbajului la nivel 
preşcolar.  
Convorbirea  
6.1. Convorbirea–specificitate şi obiective  
6.2. Tipuri de convorbire  
6.3. Aspecte metodice ale folosirii convorbirii 
în activităţile de educaţie a limbajului  

4  

7  

Modalitǎţi de educaţie a limbajului la nivel 
preşcolar.  
Lectura dupǎ imagini  
7.1. Specificul activitǎţii şi rolul ei  
7.2. Aspecte metodice privind abordarea 
lecturii dupǎ imagini  

4  



Bibliografie:  
  
*** Documentar metodic pentru activităţile de educare a limbajului la preşcolari, Bucureşti, 
2003 ***Curriculum pentru învăţământul preşcolar. Prezentare şi explicitări, Bucureşti, 
Didactica Publishing House,  
2009  
***M.E.C., Programa activităţilor instructive-educative în grădiniţa de copii, Bucureşti, 
2005  

1. Bizdună, M., Neagu A., Texte pentru educaţia limbajului la preşcolari, Editura PRO 
Gnosis, Bucureşti, 2000  

2. Breben, S., Fulga, M., Ruiu, G., Gongea, E., Metode interactive de grup, Editura 
Arves, Craiova, 2006  

3. Chiscop, L., Didactica educaţiei limbajului în învăţământul preşcolar. Ghid metodic, 

Bacău, Editura "Grigore Tabacaru", 2000  
4. Culea, L. şi colab., Activitatea integrată din grădiniţă (Ghid pentru cadrele didactice 

din învăţământul preuniversitar), Bucureşti, Didactica Publishing House, 2008  

5. Hobjilă, Angelica, Elemente de didactica activităţilor de educare a limbajului, Iaşi, 
Editura Institutului European, 2008  

6. Lespezeanu, M., Tradiţional şi modem în învăţământul preşcolar. O metodică a 

activităţilor instructiveducative, Bucureşti, Editura Omfal Esenţial, 2007  

7. Mitu, F., Antonovici, Ş., Metodica activităţilor de educare a limbajului în 

invăţământul preşcolar, ediţia a II-a, revizuită, Bucureşti, Humanitas Educaţional, 

2005  

8. Munteanu, C., Munteanu, E., Ghid pentru învăţământul preşcolar. O abordare din 

perspectiva noului curriculum, Iaşi, Polirom, 2009  

9. Norel Mariana; Oana Alina Bota, Didactica domeniului experienţial Limbă şi 

comunicare, Editura ASCR, 2013  

10. Păişi Lăzărescu, M., Ezechil L., Laborator preşcolar. Ghid metodologic, Bucureşti, 

V&Integral, 2001 11. Preda, Viorica, Metodica activităţilor instructiv-educative în 

grădiniţa de copii, Editura Sitech, Craiova, 2010.  

 
 

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de 
casă  

Nr. 
ore  

Metode de 
predare  

Observaţii 
Resurse 
folosite  

1  

Particularităţi ale dezvoltării psihofizice a 
copiilor pe categorii de vârstă. Strategii 
de dezvoltare a capacitǎţii de comunicare 
la preşcolari  
1. 1. Preşcolarul  
1. 2. Preşcolarul vs. şcolarul mic  

2  

• dialogul   
• exerciţiul  
• explicaţia  
• conversaţia 
euristică  
• dezbaterea  
• lucrul în grup  
•demonstraţia 
•problematiza 
rea  
  

Tablă, computer 
şi  
prezentări 
 Power- 
Point  

2  

Curriculumul pentru învăţământ 
preşcolar. Strategia didactică.  
Obiectivele cadru, obiectivele de referinţă  
2. 1.  Elementele componente ale strategiei 
didactice  
2. 2. Operaţionalizarea obiectivelor şi 
selectarea conţinuturilor specifice  
  

2  



3  

Metode didactice tradiţionale vs.  metode 
didactice activ-participative  
3.1. Definire şi clasificare   
3.2. Abordare şi eficientizare a folosirii lor  

2  

4  

Forme de organizare a activitǎţii 
didactice de educaţie a limbajului.  
Mijloace de învăţământ specifice 
activitǎţilor didactice de educaţie a 
limbajului  
4.1. Clasificare  
4.2. Implementarea şi eficientizarea folosirii 
lor  

2  

5  

Evaluarea activitǎţilor de educaţie a 
limbajului la copiii preşcolari  
3.1. Modalităţi de evaluare recomandate în 

învǎţǎmâtul preşcolar  

3.2. Pros&cons în evaluarea preşcolarilor  

2  

6  

Proiectarea activităţilor didactice pentru 
educaţia limbajului la preşcolari  
6.1. Etapele proiectării didactice  
6.2. Repere metodologice în organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor didactice pe DLC  
  

2  

7  Observaţii metodice/critice privind 
elaborarea portofoliului individual cerut  

2  

Bibliografie:  
  

1. Creţu, Tinca, Psihologia vârstelor, Editura Credis, Bucureşti, 2007  
2. Dumitrana, Magdalena, Cum creşte un pui de om, Editura Compania, 2011  
3. Dumitrana, Magdalena, Copilul, familia şi grădiniţa, Editura Compania, 2008  
4. Grama, Filoftea, Pletea, Mioara,  Sesovici, Angela,  Preda, Viorica,  Ciobotaru, 

Angela, Aplicaţii ale noului curriculum pentru învăţământul preşcolar VOL I, 
Didactica Publishing House, 2009  

5. Maciuc, I., Pedagogia diferenţiatǎ pe vârste. Vol I: Copilul înainte de intrarea în 

şcoalǎ. Craiova, Editura Sitech, 2010  
6. Toma, Georgeta, Ristoiu, Măruţa, Anghel, Magdalena, Nicolae, Irinela, Petre, 

Daniela, Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământ preşcolar, 

Editura Delta Cart Educaţional, Piteşti, 2009   
7. Tudor, Loredana Sofia, Elemente de teoria instruirii. Aplicaţii teoretice şi practice 

pentru învăţământul preşcolar şi primar, Editura Ars Libri, Costeşti, Argeş, 2013  
8. Voiculescu, Elisabeta, Pedagogie preşcolară, Editura Aramis, 2003  
9. Vraşmaş, Ecaterina , Educaţia copilului preşcolar, Ed. Pro Umanitate, Bucureşti, 

1999  10. Zlate, M., Introducere în psihologie, Editura Şansa, Bucureşti, 1996; 
 

  
9.   Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului  
  

Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor 
satisface aşteptările  reprezentanţilor asociaţiilor profesionale şi angajatorilor din domeniul 
învăţământului preşcolar şi primar   



  
 
   10. Evaluare 
 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
10.4 Curs     

- Examen scris 
2 examinatori interni 
 corectitudinea  
cunoştinţelor 
- coerenţa logică 
- gradul de asimilare a 
limbajului de specialitate 

 Evaluare sumativă  30% 

-         Prezenţă curs 
criterii ce vizează aspectele 
atitudinale: rigurozitatea, 
interesul pentru studiu 
individual  

Evaluare formativă 20% 

10.5 Seminar 
/  

 
   -2 teste pe parcursul 
semestrului 
-     Întocmire referat 
capacitatea de a opera cu 
cunoştinţele asimilate 
- capacitatea de aplicare în 
practică  
• Elaborarea unui studiu 
lingvistic 

Evaluare formativă 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Standarde minime pentru nota 5: 
Standard minim de performanţă: Înţelegerea noţiunilor de bază şi cunoaşterea modului de aplicare a 
lor dovedite prin rezolvarea unei probleme simple 

Standarde pentru nota 10:            
   Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare  a limbajului de specialitate  
 

 
                                                                 Semnătura titularului de curs:          
 
 
                                                             Semnătura titularului de seminar:   
 
 
 
 
 
Data avizării în department,                                                                Director de department,  
 
 
 

Semnătură Decan,
   

 
 
 



                      Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              
Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

  
FIŞA  DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2 Facultatea  Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3 Departamentul de Stiinte ale Educatiei si Litere 
1.4 Domeniul de studii Științe ale educației  
1.5 Ciclul de studii Licența 
1.6 Programul de studii/Specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Didactica limbii și literaturii române                 Cod disciplină:  
   – învățământ primar                              UCB 01.4.1.O.S.5.05 
 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Verdeș Rocselana 
2.3 Titularul activităţilor de 
seminar /laborator/proiect 

 
 

2.4 Anul 
de studiu  

III 2.5 
Semestrul 
 

I 2.6 Tipul de 
evaluare 

E 2.7 Regimul 
disciplinei 

DS 
Obligatoriu 
 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe 
săptămână  

2 din care: 3.2 curs 2 3.3 
seminar/laborator/proiect 

 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ  

28 din care: 3.5 curs 28 3.6 
seminar/laborator/proiect 

 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi................................... - 
3.7 Total ore studiu 
individual 

47  

3.9 Total ore pe semestru 75 
3.10 Numărul de credite 3 

 
          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, 
videoproiector; 

  
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum   
4.2. de competenţe  



 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – cursul se va 

desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau 
altă platformă agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în 
format electronic pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

5.2. de desfășurare a 
seminarului 

 

 

   6.   Competenţele specifice acumulate  

 

CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și preșcolar. 
CP2. Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar și preșcolar
CP3. Evaluarea proceselor de învățare, a rezultatelor și a progresului înregistrat de preșcolari / școlari 
mici. 
CP4. Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a procesului de învățământ și 
a activităților de învățare / integrare socială specifice vârstei grupului țintă 
CP5. Consilierea, orientarea și asistarea psihopedagogică a diverselor categorii de persoane / 
grupuri educaționale (preșcolari / școlari mici / elevi, familii, profesori, angajați etc.) 
CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 
  

 

CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 
CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice desfășurării 
proiectelor și a programelor din domeniul științelor educației                                   
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea 
formării și dezvoltării profesionale continue 

   

  7.   Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)  
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei  

• realizarea unei viziuni sintetice asupra disciplinei didactica limbii și 
literaturii române  

7.2 Obiectivele specifice  • identificarea noii viziuni curriculare / a specificului modelului 
comunicativ- funcţional şi formarea capacităţilor de a-l aplica în mod 
creativ;  
- dobândirea unor deprinderi şi abilităţi privind selectarea, îmbinarea 
şi implementarea tehnicilor şi metodelor în procesul instructiv-
educativ, în funcţie de condiţiile concrete ale şcolii ;  

- aplicarea principiilor predării integrate în proiectarea şi realizarea  
în clasă a unităţilor de învăţare.  
- structurarea coerentă a activităţilor didactice în funcţie de domeniu, 
de tipul de lecţie dominant, de particularităţile individuale /de grup.  

  
      8.   Conţinuturi  
  

8.1 Curs  Metode de predare  Obs.  
Statutul şi coordonatele didacticii 
limbii şi literaturii române  

Prelegerea, conversația euristică, 
problematizarea, 
brainstormingul  

 2 

 



Curriculum şi proiectarea activităţii 
didactice  

Demonstrația, conversația, eseul de cinci 
minute, prelegerea intensificată  

 4 

Modelul didactic al disciplinei: 
comunicativfuncţional  

Prelegerea, dezbaterea, conversația euristică   2 

Didactica oralului  

  

Problematizarea, dezbaterea, prelegerea    4 

Didactica limbii române  Învățarea prin descoperire, prelegerea, 
demonstrația   

 4 

Didactica redactării   Învățarea prin descoperire, problematizarea, 
lucrul cu manualul, prelegerea  

 4 

Didactica lecturii  Brainstorming, eseul de cinci 
minute, prelegerea,  conversația   

 4 

Evaluarea  rezultatelor școlare  Prelegerea, demonstrația, exercițiul, 
problematizarea   

 4 

 

 
 

 Bibliografie obligatorie 
    Barbu, M., Metodica predării limbii şi literaturii române în învăţământul primar, Ed. „Gh. 
Alexandru”, Craiova, 2003  
   Bărbulescu, Gabriela, Beşliu, Daniela, Metodica predării limbii şi literaturii române in 
învăţământul primar, Editura Corint, 2009. 
  Cerghit , I. Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi, 2008.  
  Cerghit , I. Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă, EDP, Bucureşti, 1983  
  Cristea, S., Teorii ale învăţării. Modele de instruire, EDPRA, Bucureşti, 2005. 
   Gheorghe, Alexandru şi colaboratorii, Metodica activităţii didactice simultane la două şi 
mai multe clase la ciclul primar, Editura „Gheorghe Alexandru”, Craiova, 2004;  
   Ilie, Emanuela, Didactica limbii şi literaturii române, Editura Polirom, Iaşi, 2014. 
    Ionescu, Miron; Chiş, Vasile, Strategii de predare-învăţare, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 
2001; 
    Ionescu, Miron, Demersuri creative în predare şi învăţare, Editura Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca, 2000;  
 
Bibliografie facultativa 
    Nuţă, S., Metodica predării limbii române la clasele primare, Ed. Aramis, Bucureşti, 2002      
    Stan, Liliana, Pedagogia preşcolarităţii şi şcolarităţii mici, Editura Polirom, Iaşi, 2014.   
Şerdean, I., Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar, Ed. Corint, 
Bucureşti, 2007. 
  
9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor 
comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din 
domeniul aferent programului 

• Conținutul disciplinei răspunde ariilor tematice din domeniu abordate pe plan național și 
internațional la acest nivel de studii, constituind premise pentru dezvoltarea competențelor profesionale și 
transversale ale studenților 

 



10. Evaluare 

Tip 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 
Pondere 
din nota 
finală 

10.4. Curs 

Cunoaşterea terminologiei utilizate  Evaluare sumativă la sfârșitul 
semestrului: evaluare orală  
 
Evaluare formativă (pe tot 

parcursul semestrului) 

Activitati specifice studiului 
individual (teme de casă, 
proiecte individuale sau in 
echipa etc.) 

50% 
 
 
50 % 
 
 

Capacitatea de utilizare adecvată a 
noţiunilor 
Capacitatea de a construi tipurile de 
argumente pro şi contra studiate 

10.5. 
Seminar 

Însuşirea problematicii tratate la curs şi 
seminar 

  
 

 

Capacitatea de a utiliza corect noțiunile 
de bază 
Dobândirea abilităţii de rezolvare a cazurilor 
practice 
Evaluarea argumentelor proprii sau susţinute 
de alţii 
Capacitatea de a construi tipurile de 
argumente pro şi contra studiate 
Prezență la activitățile de seminar   

10.6. Standard minim de performanţă 
-Standarde minime pentru nota 5:  
• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 
-Standarde pentru nota 10:            
• Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare                                                     
a limbajului de specialitate 

           
Data completãrii       Semnãtura titularului de curs           Semnãtura titularului de seminar 
              Lector univ. dr.                                         
                                        Verdeș Rocselana                                                                                                                  
 
 
 
  
 
 
 Data avizãrii în departament                            Semnãtura directorului de departament 
               ........................                                                    ..........................  
 
 
 

Semnătură Decan
 

             ..................... 
 
 



                        
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 
 

FIŞA  DISCIPLINEI 
 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu  
1.2 Facultatea  Științe ale Educației, Drept și Administrație  Publică 

1.3 Departamentul Litere și științele educației 

1.4 Domeniul de studii Științe  ale educației 
1.5 Ciclul de studii Licența 

1.6 Programul de studii/Calificarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar 
1.7 An universitar 2020-2021 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Didactica domeniului Om şi societate 
(învățământ preșcolar și primar) 

Cod disciplină: 
UCB.01.4.1.O.S.6.09 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Sorin Purec 
2.3 Titularul activităţilor de 
seminar /laborator/proiect 

 

2.4 Anul de 
studiu 

III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS 
Obligatoriu 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator/proiect  
3.4 Total ore din planul de învăţământ  28 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator/proiect  
Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 16 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
Tutoriat  
Examinări 1 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 47   

3.9 Total ore pe semestru 75 

3.10 Numărul de credite 3 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 
4.2 de competenţe Nu este cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, 
videoproiector; 
Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul - cursul se va 
desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau 
altă platformă agreată sau prin transmisiune TV. Se vor pune la dispoziţia 
studenţilor materiale în format electronic pentru o mai buna înţelegere a 
materiei. 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

 

 



 
6. Competenţele specifice acumulate 
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CP1 Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale entru învățământul primar și preșcolar.  
CP2 Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar și 
preșcolar  
CP4. Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a procesului de 
învățământ și a activităților de învățare / integrare socială specifice vârstei grupului țintă 
CP3 Evaluarea proceselor de învățare, a rezultatelor și a progresului înregistrat de preșcolari / școlari 
mici. 
CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 

C
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 CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite.  
CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice desfășurării 
proiectelor și a programelor din domeniul științelor educației                                   
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea formării 
și dezvoltării profesionale continue 

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei  

Familiarizarea studenților cu problematica didacticii domeniului OM ȘI 
SOCIETATE, cu strategiile didactice moderne în predarea integrată a 
curriculumului domeniului ,,Om și Societate” în învățământul preșcolar și 
primar 

7.2 Obiectivele specifice A. Obiective cognitive 
Cunoașterea și înțelegerea diferitelor concepte din sfera valorilor social-
civice; 
Operarea cu conceptele fundamentale ale didacticii domeniului Om și 
Societate; 
Explicarea și interpretarea diferitelor concepte, principii, finalitati si strategii 
didactice specifice DOS învățământul preșcolar și primar ;  
B. Obiective procedurale 
Selectarea unor strategii didactice potrivite care să stimuleze preşcolarii şi 
şcolarii mici în practicarea unui comportament social- civic într-o societate 
democratică; 
Identificarea unor situații concrete, fapte de viaţă favorabile aplicării 
principiilor  civice,  care  transpuse  în  situații  de  învățare  să-i determine 
pe copii, să aibă atitudini personale participative; proiectarea unor parcursuri 
didactice moderne care să   valorifice experienţa specifică vârstei şi să-i pună 
pe preşcolari şi pe şcolarii mici în diferite situaţii de învățare, care să faciliteze 
achiziționarea unor deprinderi de comportament social-civic, să se obişnuiască 
cu folosirea formulelor de politeţe, a principalelor reguli de comportare 
civilizată în societate etc.; 
simularea unor situaţii şi contexte educaţionale favorabile dezvoltării la 
preşcolari şi şcolarii mici a unor atitudini pozitive faţă de propria persoană şi 
faţă de ceilalţi; 
utilizarea metodologiei moderne de stimulare a autoaprecierii, a reflecţiei 
asupra sinelui şi de evaluare a comportamentelor civice ale preşcolarilor şi 
şcolarilor mici. 
C. Obiective atitudinale 
Respectarea normelor de deontologie profesională, manifestarea unor atitudini 
favorabile luării deciziilor şi exprimării opiniilor în grupul de învăţare; 
Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de învățare. 

 
8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 
Observaţii 

1. Didactica Domeniului ,,Om și Societate”  în 
învățământul preșcolar și primar. Concepte cheie și 
exigențe actuale 

Expunerea, Conversația, 
Conversația euristică, 
Problematizarea, 
Explicația, Studiul de caz 

2 



2. Didactica om și societate, ca didactică specială. 
Delimitări conceptuale. Locul didacticii om și 
societate în sistemul ştiinţelor educaţiei 

Expunerea, Conversația, 
Conversația euristică, 
Problematizarea, 
Explicația, Studiul de caz 

2 

3. Principiile aplicabile în domeniul om și societate Expunerea, Conversația, 
Conversația euristică, 
Problematizarea, 
Explicația, Studiul de caz 

2 

4. Abordarea sistemică a procesului de învățământ 
din perspectiva domeniului om și societate. 
Curriculum-ul şcolar naţional. Elemente 

Expunerea, Conversația, 
Conversația euristică, 
Problematizarea, 
Explicația, Studiul de caz 

2 

5. Ipostaze (forme) în care se obiectivizează 
disciplinele domeniului Om și societate 

Expunerea, Conversația, 
Conversația euristică, 
Problematizarea, 
Explicația, Studiul de caz 

2 

6. Programele şcolare la disciplinele socio-umane Expunerea, Conversația, 
Conversația euristică, 
Problematizarea, 
Explicația, Studiul de caz 

2 

7. Resursele umane Expunerea, Conversația, 
Conversația euristică, 
Problematizarea, 
Explicația, Studiul de caz 

2 

8. Proiectarea demersului didactic Expunerea, Conversația, 
Conversația euristică, 
Problematizarea, 
Explicația, Studiul de caz 

2 

9. Organizarea  şi realizarea activităţilor de instruire 
şi educare. Activitatea de predare-învăţare-evaluare 

Expunerea, Conversația, 
Conversația euristică, 
Problematizarea, 
Explicația, Studiul de caz 

4 

10. Lecţia- activitate didactică esenţială Expunerea, Conversația, 
Conversația euristică, 
Problematizarea, 
Explicația, Studiul de caz 

2 

11. Aspecte metodice ale proiectării lecţiilor la 
disciplinele din aria curriculară om și societate   

Expunerea, Conversația, 
Conversația euristică, 
Problematizarea, 
Explicația, Studiul de caz 

2 

12. Strategii didactice moderne în predarea integrată a 
domeniului ,,Om și Societate” în învățământul 
preșcolar și primar 

Expunerea, Conversația, 
Conversația euristică, 
Problematizarea, 
Explicația, Studiul de caz 

4 

Bibliografie obligatorie: 
Sorin Purec, Suport de curs Didactica domeniului Om și societate (format electronic) 
Manuale de Educaţie civică pentru clasa a III-a şi a IV-a 
Albulescu, I., Albulescu, M. (2000), Predarea şi învăţarea disciplinelor socio-umane, Iași: Ed.Polirom 
 
Bibliografie facultativă: 
Albulescu, M., Albulescu, I. (2004), Cetăţenia democratică – o provocare pentru educaţie, , Cluj-Napoca, Casa Cărţii 
de Ştiinţă 
Almond, G., Verba, S., (1996), Cultura civică, Bucureşti, Ed. DU Style 
Ardelean, A., Mândruţ, O. (2012), Didactica formării competenţelor, „Vasile Goldiş” University Press, Arad. 
Auxiliare pt.aria curriculară „Om şi societate”-învăţământ preşcolar şi primar 
Bîrzea, C., (2000), Educaţia pentru cetăţenie democratică. Perspectiva învăţării permanente, Consiliul Europei, 
Strasbourg Bocoş, M. (2002), Instruire interactivă. Repere pentru reflecţie şi acţiune, Editura Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca Bocoş, M. (2008) Didactica Disciplinelor Pedagogice. Un cadru constructivist, Paralela 45, 
Piteşti 
Bocoş, M., Chiş, V. (2012). Abordarea integrată a conţinuturilor curriculare, particularizări pentru învăţământul 
primar, Cluj –Napoca: Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă; 
Chiş ,V.(2002). Provocările pedagogiei contemporane, Cluj-Napoca:Ed. Presa Universitară Clujeană; 
Chiş, V. (2001). Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-



Napoca;  
Chiş, V. (2005). Pedagogia contemporană – pedagogia pentru competenţe, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca; 
Ciolan, L.(2008), Învăţarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar, Iaşi: Ed. Polirom 
Constituţia României, 2003 
Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului, 1990 
Creţu, Carmen (1998), Curriculum diferenţiat şi personalizat, Editura Polirom, Iaşi. Creţu, Carmen (2000), 
Teoria curriculumului şi conţinuturile educaţiei, Editura Univ. “Al. I. Cuza”, Iaşi. 
Culea, L. (2009) Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie – o provocare?, Editura Diana, Piteşti. 
Curriculum naţional (2001), Ghid metodologic pentru aplicarea programelor şcolare pentru Educaţie civică şi 
Cultură civică (primar-gimnaziu), Bucureşti: Ed. Aramis Print. 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului,1955 
Dewey, J. (1972), Democraţie şi educaţie, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică 
Iluţ P (2005), Valori, atitudini si comportamente sociale. Teme actuale de psihosociologie. Iaşi: Ed. Polirom Ionescu, 
M. (2000) Demersuri creative în predare şi învăţare, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca Ionescu, M. 
(2011) Instrucţie şi educaţie, paradigme educaţionale moderne, Editura Eikon, Cluj-Napoca 
Leca, C. (2004), Evaluarea competenţelor civice ale elevilor. Exemple de bune practice, Bucureşti: Ed.Lex Marinescu, 
M. (2007). Tendinţe şi orientări în didactica modernă, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti; Sarivan, Ligia 
coord. (2005), Didactica ariei curriculare „Om şi societate”, MEC, PIR. 
Stoica, A, Mihail, Roxana (2006), Evaluarea educaţională. Inovaţii şi perspective, Editura Humanitas, Bucureşti. 
Ştefan, C., Kallay, E. (2011) Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale la preşcolari. Ghid practic pentru 
educatori. ASCR, Cluj-Napoca 
Ştefan, M. (2006) Lexicon pedagogic, Editura Aramis Print, Bucureşti Manuale de Educaţie civică pentru clasa a III-
a şi a IV-a 
Oprea, C. (2006), Strategii didactice interactive, Bucureşti: Editura Didactică si Pedagogică 
Programe şcolare pentru învăţământ preşcolar şi primar în vigoare (Educaţie civică, Educaţie europeană, Educaţie 
pentru societate, Educaţie pentru cetăţenie democratică) 
Pescaru, Maria, (2017), Didactica domeniului Om și societate-note de curs, Editura Ars Libris, Costești, 
Pletea Mioara, Grama Filofteia,Culea Laurentia, (2008). Activitatea integrata în grădinita - ghid pentru cadrele 
didactice din invatamantul preuniversitar,Didactica Publishing House 
Vlăsceanu, L. (coord.) (2002), Şcoala la răscruce: schimbare şi continuitate în curriculumul învăţământului 
obligatoriu, Polirom, Iaşi. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 corectitudinea și acuratețea folosirii conceptelor și teoriilor pedagogice însușite la nivelul disciplinei – 
vor satisface așteptările reprezentanților comunității epistemice/academice din domeniul științelor 
educației 

 competențele procedurale și atitudinale ce vor fi achiziționate la nivelul disciplinei – vor satisface 
așteptările reprezentanților asociațiilor profesionale și angajatorilor din domeniul învățământului 
preșcolar și primar 

 Notă: În cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic va fi evaluat, periodic, gradul 
de satisfacție al reprezentanților comunității academice și al angajatorilor față de competențele 
profesionale și transversale dobândite de către absolvenții programului de studiu pedagogia 
învățământului preșcolar și primar. 

 
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 
de evaluare 

10.3 Pondere din nota 
finală 

10.4 Curs 1. Cunoștințele  insușite  
2. Utilizarea corectă a conceptelor 

studiate 
3. Capacitatea de a-și argumenta logic 

ideile 
4. Coerență și originalitate în 

exprimare  

Examinare 
sumativă: 
evaluare 
orală 
 
Participare 
activă, 
realizare  
portofoliu 

50% 
 
 
 
 
50% 

10.5 Seminar Activitate seminarii, răspunsuri, 
participare, rezolvare de probleme (se 
poate  puncta și prezența la activități) 

 
 

 
 



Evaluare portofoliu, referat (unde e 
cazul) 

  
 

10.6 Laborator -   
10.7 Proiect -   
10.8 Standard minim de performanţă 
Standarde minime pentru nota 5: 
 Nota 5 se acordă pentru răspunsul corect la una din întrebările de 3 puncte + realizarea portofoliului  
Standarde pentru nota 10:            
 Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare                                                              

a limbajului de specialitate 
 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs                  Semnătura titularului de  
            seminar/laborator/proiect 
 
...........................  Prof.univ. dr. Sorin Purec                                    ........................... 
 
 
 
 
 
       Semnătura directorului de departament 
 
        ........................... 
 
 
 
 
 
          Semnătură Decan 
          ........................... 
 



                             
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Educație timpurie 
2.2. Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Verdeș Rocselana 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Verdeș Rocselana 
2.4. Anul de studii II 2.5. Semestrul  I 
2.6. Codul disciplinei UCB.01.4.1.O.S.3.05 2.7. Număr de credite 3 
2.8. Tipul de evaluare Ex. 2.9. Regimul disciplinei DS 

Obligatorie 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/laborator 1 
3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

28 din care: 3.5. curs 14 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri  7 
Tutoriat   
Examinări 2 
Alte activităţi  
3.7. Total ore studiu individual 47 
3.8. Total ore pe semestru 75 
 

 
          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – cursul se va desfăşura 

online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă platformă 
agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format electronic 
pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

5.2. de desfășurare a 
seminarului 

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – seminarul se va 

1. Date despre program 
 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2. Facultatea Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3. Departamentul Litere și Științe ale Educației  
1.4. Domeniul de studii  Ştiinţe ale Educației 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum  Politici educaționale și sociale  
4.2. de competenţe - 



desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă 
platformă agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format 
electronic pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

 
 
6. Competențe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

 
P

ro
fe

si
on

al
e 

CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și preșcolar. 
CP2. Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar și preșcolar 
CP4. Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a procesului de învățământ și a 
activităților de învățare / integrare socială specifice vârstei grupului țintă 
CP5. Consilierea, orientarea și asistarea psihopedagogică a diverselor categorii de persoane / 
grupuri educaționale (preșcolari / școlari mici / elevi, familii, profesori, angajați etc.) 
CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 
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 CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 
CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice desfășurării proiectelor 
și a programelor din domeniul științelor educației                                   
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea formării și 
dezvoltării profesionale continue 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Familiarizarea studenților cu specificul educaţiei timpurii, cu conceptele 
fundamentale, cu principalele teorii si modele de aplicare a demersului didactic la 
vârstele timpurii. 

7.2. Obiectivele specifice Aplicarea adecvată a conceptelor specifice educatiei timpurii si din pedagogia 
preşcolară; 
Realizarea transpunerii în practica educatiei timpurii a recomandărilor teoretice 
generale; 
Argumentarea şi valorificarea importanţei rolului jocului în pregătirea copilului 
pentru activitatea de învăţare şcolar; 
Clasificarea şi caracterizarea metodelor, tehnicilor şi strategiilor didactice, 
valorificând condiţiile utilizării lor eficiente; 
Caracterizarea activităţilor de învăţare la vârsta preşcolară şi proiectarea unor 
modalităţi concrete de utilizare a lor; 
Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de învăţare specifice vârstei 
timpurii. 

 

  8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Obs. 

Tema 1 - Educație. Concept      
Prelegere, explicație, dezbatere, 
problematizare, prezentare power-point 2 ore 

Tema 2 - Educație timpurie.  
Concept. Specific. Principii și valori.  
Finalități. Efecte pe termen lung 
Chimie - Biologie - Educaţie timpurie 
Fundamente teoretice ale educaţiei timpurii 

Prelegere, explicație, dezbatere, 
problematizare, prezentare power-point 

2 ore 

Tema 3 - Educația centrată pe copil 
Educaţia diferenţiată şi personalizată 
Învăţarea individualizată 
Învăţarea prin cooperare 

Prelegere, explicație, dezbatere, 
problematizare, prezentare power-point 

2 ore 



Tema 4 - Specificul dezvoltării copilului 
Conceptul de „dezvoltare“ 
Etape de dezvoltare 
Vârsta preşcolară. Dezvoltarea fizică. Dezvoltarea 
cognitivă. Procese şi calităţi psihice. Memoria. Limbajul. 
Abilităţi conversaţionale. Naraţiunile – povestiri. 
Raţionamentul. Rezolvarea de probleme. Dezvoltarea 
socială şi dezvoltarea personalităţii 

Prelegere, explicație, dezbatere, 
problematizare, prezentare power-point 

2 ore 

Tema 5 - Grădinița, un mediu incluziv 
Grădiniţa incluzivă. Ce poate face echipa managerială? Ce 
pot face părinţii într-un mediu incluziv? Ce pot face 
consilierii/ psihologii/ tutorii? Ce poate face comunitatea? 

Prelegere, explicație, dezbatere, 
problematizare, prezentare power-point 

1 ore 

Tema 6 - Rolul adultului în dezvoltarea globală a copilului 
Acasă, în primii ani de viaţă. În derularea activităţii în 
grădiniţă. Persoana de referinţă 

Prelegere, explicație, dezbatere, 
problematizare, prezentare power-point 1 ore 

Tema 7 - De la ajutor la autonomie 
Cunoaşterea stilurilor parentale şi a influenţei lor asupra 
dezvoltării autonomiei la copii 
Programul zilei şi dezvoltarea autonomiei 
Trăsăturile de personalitate ale copiilor, variabile 
importante în dezvoltarea autonomiei  
Calitatea relaţiei copil – educatoare, premisă a 
interacţiunilor pozitive 
Abordarea constructivistă a învăţării, cadru pentru 
dezvoltarea autonomiei. 
Adultul şi copilul. Cum susţin adulţii performanţa copiilor 
în sarcină?  
Strategiile adulţilor atunci când îi ajută pe copii să rezolve 
probleme 
Grădiniţa, comunitate care acţionează unitar pentru 
dezvoltarea autonomă a copiilor 

Prelegere, explicație, dezbatere, 
problematizare, prezentare power-point 

1 ore 

Tema 8 - Evaluarea dezvoltării preșcolarului 
Evaluarea preşcolarului de către personalul medical 
Evaluarea copilului de către consilierul şcolar 
Evaluarea copilului de către educatori 

Prelegere, explicație, dezbatere, 
problematizare, prezentare power-point 

1 ore 

Tema 9 - Grădinița, familia, comunitatea – parteneri în 
educație 
Rolul familiei în educarea copilului 
Parteneriatul familie – grădiniţă 
Parteneriatul grădiniţă – comunitate 

Prelegere, explicație, dezbatere, 
problematizare, prezentare power-point 

1 ore 

Tema 10 - Educația și sănătatea în grădiniță 
Promovarea sănătăţii în copilăria timpurie  
1. Nutriţie, sănătate, dezvoltare 
2. Nevoile nutriţionale din perspectiva nutrienţilor 
3. Nevoile nutriţionale din perspectiva grupelor alimentare 
4. Rolul nutriţiei în dezvoltarea copilului 
5. Crearea unui mediu sănătos şi răspândirea unor boli 
infecţioase în grădiniţe. 

Prelegere, explicație, dezbatere, 
problematizare, prezentare power-point 

1 ore 

Bibliografie obligatorie: 
Curriculum pentru educaţie timpurie -2019 - Anexa la ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/2.08.2019 
https://www.edu.ro/sites/default/files/Curriculum%20ET_2019_aug.pdf  
Boca, C., Introducere în educaţia timpurie, Proiect PHARE 2004 „Acces la educaţie pentru grupuri 
dezavantajate“, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 2007;  



Diaconu, Mihai, Sociologia educaţiei, Editura ASE, Bucureşti, 2004, http://www.biblioteca-
digitala.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=cap2; 
Educaţia timpurie. Specificul dezvoltării copilului preşcolar, 
http://proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=16980&folderId=21042&name=DLFE-2001.pdf;  
Jinga, Ioan, Istrate, Elena (coord.), Manual de pedagogie, Ediția a II-a, revăzută și revizuită, Ed. All, București, 
2006, 2008, 
 
Bibliografie facultativă: 
Curriculum pentru educatie timpurie 3-6/7 ani aprobat prin O.M. nr.5233 din 1.09.2008 
Dobrescu, I., Psihiatria copilului şi a adolescentului, Editura Medicală, Bucureşti, 2003;  
Durkheim, Emil, Educaţie şi sociologie, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1980; 
Gal, Denizia, Educaţia şi mizele ei sociale, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002;  
Gorun, ,Adrian Studiu sociologic asupra Legii 1/2011. Educația și comunitatea, Editura didactică și pedagogică, 
București, 2013;;   
Gorun, Adrian, Dezvoltare socială şi globalizare, Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2012; 
Gorun, Adrian, Educaţia Încotro? Modele de administrare a sistemului educaţional, Academica Brâncuşi, Târgu-
Jiu, 2010; 
Graur, Mariana, Ghid pentru alimentaţia sănătoasă, Editura Performantica – Iaşi, 2006;  
Hatos, Adrian, Sociologia educației, Polirom, 2006; 
Jinga, Ioan, Istrate, Elena (coord.), Manual de pedagogie, Ediția a II-a, revăzută și revizuită, Ed. All, București, 
2006, 2008, 
Nicola, Ioan, Tratat de pedagogie şcolară, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996,  
Popovici, Dumitru, Sociologia educației, Insitutul European, Iași, 2003,   
Stănescu – Popp, Alina  – Note de curs – Importanta nutriţiei în dezvoltarea copilului, 2006 ;  
Strategia națională privind educația timpurie, 
http://www.isj.sv.edu.ro/images/Docs/Discipline/invatamnat_preprimar/2017/Documentatii_curriculare_si_metodic
e/Strategia_nationala_privind_educatia_timpurie.pdf  
Şerban, Radu, Educaţia permanentă în UE, articol publicat în Tribuna economică, http://www.euractiv.ro/uniunea-
europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_8800/Educatia-permanenta-in-U.E..html; 
Ştefan A.C., Kallay Eva, Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale la preşcolari, Editura ASCR, Cluj 
Napoca, 2007. 

 

8.2. Seminar  Metode de predare Obs. 

Tema 1 – Curriculum pentru educația timpurie. 
Domenii de dezvoltare. Planul de învățământ. 
Metodologia de aplicare. Programa 

Dialogul, conversația euristică, dezbatere, lucrul în grup 4 ore 

Tema 2 - Cum învață copilul? Jocul copilului. 
Mediul de învățare. 

Dialogul, conversația euristică, dezbatere, lucrul în grup 1 ore 

Tema 3 - Rolul educatorului. Planificarea învățării Dialogul, conversația euristică, dezbatere, lucrul în grup 2 ore 

Tema 4 - Modalităţi de integrare a softurilor 
educaţionale în actul didactic din grădiniţă 

Dialogul, conversația euristică, dezbatere, lucrul în grup 2 ore 

Tema 5 - Copilul preşcolar în era digitală Dialogul, conversația euristică, dezbatere, lucrul în grup 2 ore 

Tema 6 - Programe  activități  opţionale Dialogul, conversația euristică, dezbatere, lucrul în grup 1 ore 

Tema 7 - Proiecte de activitate Dialogul, conversația euristică, dezbatere, lucrul în grup 2 ore 

Bibliografie obligatorie: 
Curriculum pentru educaţie timpurie -2019 - Anexa la ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/2.08.2019 
https://www.edu.ro/sites/default/files/Curriculum%20ET_2019_aug.pdf  
Boca, C., Introducere în educaţia timpurie, Proiect PHARE 2004 „Acces la educaţie pentru grupuri 
dezavantajate“, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 2007;  
Diaconu, Mihai, Sociologia educaţiei, Editura ASE, Bucureşti, 2004, http://www.biblioteca-
digitala.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=cap2; 
Educaţia timpurie. Specificul dezvoltării copilului preşcolar, 



http://proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=16980&folderId=21042&name=DLFE-2001.pdf;  
Jinga, Ioan, Istrate, Elena (coord.), Manual de pedagogie, Ediția a II-a, revăzută și revizuită, Ed. All, București, 
2006, 2008 
Ghid de bune practici - Competenţe cheie prin jocuri virtuale, 
http://www.isj.gl.edu.ro/RED/PRESCOLAR/NOIEMBRIE%202018/auxiliare%20curriculare/Ghid%20de%20bune
%20practici%20-%20Competen%C5%A3e%20cheie%20prin%20jocuri%20virtuale.pdf 
 
Bibliografie facultativă: 
Curriculum pentru educatie timpurie 3-6/7 ani aprobat prin O.M. nr.5233 din 1.09.2008 
Dobrescu, I., Psihiatria copilului şi a adolescentului, Editura Medicală, Bucureşti, 2003;  
Durkheim, Emil, Educaţie şi sociologie, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1980; 
Gal, Denizia, Educaţia şi mizele ei sociale, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002;  
Gorun, ,Adrian Studiu sociologic asupra Legii 1/2011. Educația și comunitatea, Editura didactică și pedagogică, 
București, 2013;;   
Gorun, Adrian, Dezvoltare socială şi globalizare, Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2012; 
Gorun, Adrian, Educaţia Încotro? Modele de administrare a sistemului educaţional, Academica Brâncuşi, Târgu-
Jiu, 2010; 
Graur, Mariana, Ghid pentru alimentaţia sănătoasă, Editura Performantica – Iaşi, 2006;  
Hatos, Adrian, Sociologia educației, Polirom, 2006; 
Jinga, Ioan, Istrate, Elena (coord.), Manual de pedagogie, Ediția a II-a, revăzută și revizuită, Ed. All, București, 
2006, 2008, 
Nicola, Ioan, Tratat de pedagogie şcolară, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996,  
Popovici, Dumitru, Sociologia educației, Insitutul European, Iași, 2003,   
Stănescu – Popp, Alina  – Note de curs – Importanta nutriţiei în dezvoltarea copilului, 2006 ;  
Strategia națională privind educația timpurie, 
http://www.isj.sv.edu.ro/images/Docs/Discipline/invatamnat_preprimar/2017/Documentatii_curriculare_si_metodic
e/Strategia_nationala_privind_educatia_timpurie.pdf  
Şerban, Radu, Educaţia permanentă în UE, articol publicat în Tribuna economică, http://www.euractiv.ro/uniunea-
europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_8800/Educatia-permanenta-in-U.E..html; 
Ştefan A.C., Kallay Eva, Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale la preşcolari, Editura ASCR, Cluj 
Napoca, 2007. 

 

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Conținutul disciplinei răspunde ariilor tematice din domeniu abordate pe plan național și 
internațional la acest nivel de studii, constituind premise pentru dezvoltarea competențelor profesionale și 
transversale ale studenților 

 

10. Evaluare 

Tip 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs 

Cunoaşterea terminologiei utilizate  Evaluare orală – Evaluare sumativă 
la sfârșitul semestrului  
 
Evaluare formativă (pe tot parcursul 
semestrului): participare activă și 
prezență la curs 

50% 
 
 

25% 
 
 
 

Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 

10.5. 
Seminar 

Însuşirea problematicii tratate la curs şi seminar  Evaluare formativă (pe tot parcursul 
semestrului): participare activă,  
prezență la seminar și realizarea 
activitatilor specifice studiului 
individual sau în echipă (teme de 
casă, proiecte individuale sau in 

25% 
Capacitatea de a utiliza corect noțiunile 
de bază 
Dobândirea abilităţii de rezolvare a cazurilor 
practice 
Evaluarea argumentelor proprii sau susţinute de 



alţii echipa etc.) 

Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 
Prezență la activitățile de seminar   

10.6. Standard minim de performanţă 
-Standarde minime pentru nota 5:  
• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 
• Se ţine cont de activitatea din timpul semestrului şi de prezenţa la cursuri și seminarii; 
 
-Standarde pentru nota 10:            
• Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare                                                              
a limbajului de specialitate 

     
Data completãrii       Semnãtura titularului de curs           Semnãtura titularului de seminar 
              Lector univ. dr.                                        Lector univ. dr.  
                                        Verdeș Rocselana                                     Verdeș Rocselana                                                                             
 
 
 
 
Data avizãrii în departament                                           Semnãtura directorului de department 
              ........................                                                                  ..........................  
               
 
 
                Semnătură Decan                 
                                                                                                                                 ........................... 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2 Facultatea Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 
1.3 Departamentul Litere și Științe ale Educației 
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale Educației 
1.5 Ciclul de studii1) I- Licenţă 
1.6 Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar    2020-2021 

 
2. Date despre disciplină  
 
2.1. Denumirea disciplinei Fundamentele pedagogiei 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Cristea Sorin 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect.univ dr. Verdeş Maria-Rocselana 
2.4. Anul de studii I 2.5. Semestrul  I 
2.6. Codul disciplinei UCB.01.4.1.O.D.1.02 2.7. Număr de credite 5 
2.8. Tipul de evaluare Ex. 2.9. Regimul disciplinei DD 

Obligatorie 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar 1 
3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar 14 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 21 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi  
3.7 Total ore studiu individual 83 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Numărul de credite4) 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum • deţinerea unor cunoştinţe specifice psihologie educaţiei; 
4.2 de competenţe • atitudine creativă, deschidere faţă de nou, spirit exploratoriu şi motivaţie 

favorabilă investigării şi explicării fenomenelor educaţionale; 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 de desfăşurare a 
cursului 

• Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
• Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
• Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – cursul se va desfăşura online 
prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă platformă agreată. Se vor 
pune la dispoziţia studenţilor materiale în format electronic pentru o mai buna înţelegere 
a materiei 

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/ 
laboratorului 

• Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
• Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară 
• Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – seminarul se va desfăşura 
online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă platformă agreată. Se 
vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format electronic pentru o mai buna 
înţelegere a materiei. 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu – Jiu 
Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 
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6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 
• Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse niveluri de 
vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă  
• Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi preşcolar  
• Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari / şcolarii mici.  
• Abordarea managerială a grupului de preşcolari / şcolari mici, a procesului de învăţământ şi a 
activităţilor de învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului ţintă  
• Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane / grupuri 
educaţionale (preşcolari/ şcolari mici/elevi, familii, profesori, angajaţi etc.)  
• Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

• Capacitatea de a mobiliza, a combina şi a utiliza în mod autonom capacităţile de cunoaştere, 
deprinderile şi competenţele generale şi cele profesionale în acord cu diversele cerinţe specifice unui 
anumit context, situaţii sau probleme de natură educaţională şi socială  
• Atitudine creativă, deschidere faţă de nou, spirit exploratoriu şi motivaţie favorabilă investigării şi 
explicării fenomenelor educaţionale  
• Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice 
explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei  
• Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor 
şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei  
• Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere formării şi 
dezvoltării profesionale continue 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Familiarizarea studenţilor cu conceptele fundamentale ale pedagogiei ca 
ştiinţă, cu specificul, funcţiile şi rolul acesteia în cadrul mai larg al 
sistemului ştiinţelor educaţiei. 

7.2 Obiectivele specifice • Asimilarea de către studenţi a unor concepte de bază privind istoricul 
apariţiei pedagogiei ca ştiinţă, a sarcinilor şi obiectului său de studiu, a 
triplei sale calităţi de ştiinţă, teorie şi artă a educaţiei  
• Realizarea transpunerii în practică a recomandărilor teoretice generale 
• Conştientizarea caracterului finalist al acţiunii educaţionale precum şi a 
specificului fiecăreia dintre componentele sistemului ştiinţelor educaţiei  
• Dezvoltarea sensibilităţii şi receptivităţii studenţilor faţă de fenomenul 
educaţional  
• Dezvoltarea unor atitudini realiste şi optimiste privind rolul educaţiei în 
dezvoltarea personalităţii umane  
• Cultivarea interesului studenţilor pentru problematica actuală a reformei 
învăţământului românesc 

 
8. Conţinuturi 
8.1. Curs Metode de predare Observaţii 
Obiectul de studiu şi sarcinile pedagogiei ca ştiinţă prelegerea, expunerea, 

conversația, explicația 
2h 

Etapele şi factorii determinanţi ai constituirii 
pedagogiei ca ştiinţă 

prelegerea, expunerea, 
problematizarea, 
conversația, explicația 

2h 

Caracterul ştiinţific al pedagogiei prelegerea, expunerea, 
problematizarea, 
conversația, explicația 

2h 

Ştiinţele pedagogice generale – prezentare de 
ansamblu 

prelegerea, expunerea, 
problematizarea, 
conversația, explicația 

4h 

Ştiinţele pedagogice speciale, aplicate şi comunitare – 
prezentare generală 

prelegerea, expunerea, 
problematizarea, 
conversația, explicația 

4h 

Relaţia pedagogiei cu alte ştiinţe. prelegerea, expunerea, 
problematizarea, 
conversația, explicația 

2h 
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Funcţiile şi formele educaţiei prelegerea, expunerea, 
problematizarea, 
conversația, explicația 

2h 
 
 
 

Caracterul finalist al acţiunii educaţionale prelegerea, expunerea, 
problematizarea, 
conversația, explicația 

2h 
 
 

Factorii şi principiile fundamentale ale educaţiei prelegerea, expunerea, 
problematizarea, 
conversația, explicația 

4h 
 

Provocările pedagogiei contemporane prelegerea, expunerea, 
problematizarea, 
conversația, explicația 
 

4h 

Bibliografie obligatorie: 
• Bîrzea, C., (1998), Arta şi ştiinţa educaţiei, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti.  
• Bocoş, M., Jucan, D. (2008), Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului., Editura 
Paralela 45, Piteşti  
• Chiş, V., (2001), Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare, Editura Presa Universitară Clujeană, 
Cluj-Napoca.  
• Chiş, V., (2002), Provocările pedagogiei contemporane, Editura Presa Universitară Clujeană, ClujNapoca.  
• Cucoş, C., (1996), Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi.  
 
Bibliografie facultativă: 
• Ionescu, M., Chiş V. (coord.), (2001), Pedagogie. Suporturi pentru pregătirea profesorilor, Editura Presa 
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.  
• Monteil, J-M., (1997), Educaţie şi formare, Editura Polirom, Iaşi.  
• Păun, E., Potolea, D., (2002), Ştiinţele educaţiei. Structuri, conţinuturi, tehnici, Editura Polirom, Iaşi.  
 
 
8.2. Seminar Metode de predare Observaţii 
Statutul de ştiinţă a pedagogiei Exercițiul 

Problematizarea 
Dezbaterea  
Munca pe grupe  

1h 

Etapele constituirii pedagogiei ca ştiinţă Exercițiul 
Problematizarea 
Dezbaterea  
Munca pe grupe 

1h 

Pedagogia-ştiinţă specifică şi de sinteză a educaţiei Exercițiul 
Problematizarea 
Dezbaterea  
Munca pe grupe 

1h 

Tranziţia de la pedagogie/ştiinţa educaţiei la sistemul 
ştiinţelor educaţiei 

Exercițiul 
Problematizarea 
Dezbaterea  
Munca pe grupe 

1h 

Diversificarea câmpului disciplinar al pedagogiei Exercițiul 
Problematizarea 
Dezbaterea  
Munca pe grupe 

1h 

Taxonomii ale ştiinţelor educaţiei Exercițiul 
Problematizarea 
Dezbaterea  
Munca pe grupe 

1h 

Modelul generativ explicativ pentru conceptul 
„sistemul ştiinţelor educaţiei” 

Exercițiul 
Problematizarea 
Dezbaterea 
Munca pe grupe 

2h 

Macro şi micropedagogia-direcţii de profesionalizare Exercițiul 1h 
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a pedagogiei ca domeniu de cunoaştere Problematizarea 
Dezbaterea  
Munca pe grupe 

Educaţia-factor al dezvoltării personalităţii umane Exercițiul 
Problematizarea 
Dezbaterea  
Munca pe grupe 

1h 

Operaţionalizarea obiectivelor Exercițiul 
Problematizarea 
Dezbaterea  
Munca pe grupe 

1h 

Funcţiile educaţiei Exercițiul 
Problematizarea 
Dezbaterea  
Munca pe grupe 

1h 

Formele educaţiei Exercițiul 
Problematizarea 
Dezbaterea  
Munca pe grupe 

1h 

Dimensiunile educaţiei Exercițiul 
Problematizarea 
Dezbaterea  
Munca pe grupe 

1h 

Bibliografie obligatorie: 
• Antonesei, L., (1996), Paideia. Fundamentele culturale ale educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.  
• Cristea, S. (1996), Pedagogie generală. Managementul educaţiei, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., 
Bucureşti.  
• Cucoş, C., (1995), Pedagogie şi axiologie, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti.  
• Cucoş, C., (1999), Educaţia religioasă. Repere teoretice şi metodice, Editura Polirom, Iaşi.  
• Dewey, J., (1992), Fundamente pentru o ştiinţă a educaţiei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.  
• Garrido, J.L.G., (1995), Fundamente ale educaţiei comparate, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti.  
 
Bibliografie facultativă: 
• Planchard, E., (1992), Pedagogie şcolară contemporană, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti.  
• Salade, D., (1995), Educaţia şi personalitatea, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca.  
• Stan, C., (2001), Teoria educaţiei. Actualitate şi perspective, Editura Presa Universitară Clujeană.  
• Ursu-Oancea, G., (1998), Ereditatea şi mediul în formarea personalităţii, Editura All Educational, Bucureşti. 

 
9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din străinătate 
şi se axează pe dezvoltarea competenţelor profesionale şi a celor transversale în concordanţă cu Sistemul 
Operaţional al Calificărilor din Învăţământul Superior din România în general şi specifice Domeniului Ştiinţele 
Educaţiei, în special. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs Examinarea finală           Examinare orală 50% 
- înțelegerea analitică a 
problematicilor temelor 
studiate 

-realizarea de conexiuni 
interdisciplinare 
- capacitatea de a argumenta 
ideile în mod logic 
 

        Evaluare sumativă  

10.5 Seminar/ 
laborator/ proiect 

Activitatea de seminar Evaluare formativă (pe tot 
parcursul semestrului) 

50% 
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referate, intervenţii regulate, 
proiecte 

  

10.6 Standard minim de performanţă 
-Standarde minime pentru nota 5:  
- să definească conceptele fundamentale  
- să cunoască şi să poată defini termenii cheie  
-Standarde pentru nota 10:            
- grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare                                                              
a limbajului de specialitate 

   
 
     
Data completării 
 
.................... 

Semnătura titularului  de curs 
 
     Prof.univ.dr. Cristea Sorin 

Semnătura titularului  de seminar/ 
laborator/ proiect 

      Lect.univ.dr. Verdeş Maria-Rocselana 

                                Semnătura directorului de departament 
                                       ..................................................... 

 
 

                                                                                                                                                              Semnătura decan 

                                                                                          . ..................................................      

                                                                                       



                             
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei FUNDAMENTELE PSIHOLOGIEI 
2.2. Titularul activităţilor de curs Lector Piscupu-Dobrescu Rodica 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Asistent univ. drd. Daju Elena 
2.4. Anul de studii I 2.5. Semestrul  II 
2.6. Codul disciplinei UCB 01.4.1.O.D.2.16 2.7. Număr de credite 3 
2.8. Tipul de evaluare Ex 2.9. Regimul disciplinei DD 

Obligatorie 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1 
3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

42 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 13 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri  10 
Tutoriat   
Examinări 2 
Alte activităţi  
3.7. Total ore studiu individual 33 
3.8. Total ore pe semestru 75 
 

 

 
          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 Existența unui dispozitiv cu conectare la Internet 

 Instalare și creare cont platforma Microsoft Teams 
5.2. de desfășurare a 
seminarului 

 Existența unui dispozitiv cu conectare la Internet 

 Instalare și creare cont platforma Microsoft Teams 
 

 

1. Date despre program 
 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2. Facultatea Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3. Departamentul Litere și Științe ale Educației  
1.4. Domeniul de studii  Ştiinţe ale Educației 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum   
4.2. de competenţe  



 

6. Competențe specifice acumulate 
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CP2. Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar și preșcolar 
CP3. Evaluarea proceselor de învățare, a rezultatelor și a progresului înregistrat de preșcolari / școlari mici. 
CP5. Consilierea, orientarea și asistarea psihopedagogică a diverselor categorii de persoane / 
grupuri educaționale (preșcolari / școlari mici / elevi, familii, profesori, angajați etc.) 
CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 
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CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice desfășurării proiectelor 
și a programelor din domeniul științelor educației                                   
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea formării și 
dezvoltării profesionale continue 

 
 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Formarea unei concepții științifice cu privire la psihicul uman și la apectele 
structural-funcționale ale acestuia (procese, mecanisme și activităţi psihice, 
structuri și însușiri  psihice). 

7.2. Obiectivele specifice  A. Obiective cognitive  
 Cunoaşterea şi utilizarea adecvată  a conceptelor fundamentale si a 

procesualitatilor sistemului psihic uman. 
 Caracterizarea generală a proceselor psihice. 
 Explicarea modului de functionare al fiecarui proces psihic in parte.  
 Explicarea legitatilor proceselor psihice. 
 Identificarea interrelaţiilor dintre procesele psihice.  
 Întelegerea funcționării conjugate a proceselor psihice si a modului de 

articulare a unicitatii psihicului uman. 
 Cunoasterea si familiarizarea cu principalele paradigme de studiu ale 

personalității umane. 
 Explicarea mecanismelor de funcţionare a vieţii psihice.  

B. Obiective procedurale  
 Identificarea unor situații concrete de aplicare a teoriilor și modelelor 

psihologice, în elaborarea unor exemple adecvate prin care să explice legile de 
funcţionare a vieţii psihice;  

 Construirea unui punct de vedere personal privind manifestările comportamentele 
proprii şi ale celorlalţi  

 C. Obiective atitudinale  
 Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de învățare. 

 
 

 

 

 8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Obs. 

 I. Introducere în problematica psihologiei generale 
Definirea psihologiei.. Psihologia ca ştiinţă şi locul ei în 
sistemul ştiinţelor. Relaţiile psihologiei cu alte ştiinţe. 
Psihicul ca obiect de studiu al psihologiei. Abordarea 
sistemică a psihicului, caracteristicile sistemului psihic uman. 

Expunerea  
Conversația 
Prelegerea 
Problematizarea 
Explicația 

2 ore 

II. Procesele psihice şi rolul lor în activitatea psihică Expunerea  20 ore 



umană 
 Subsistemul cognitiv şi rolul lui în activitatea 

umană Procesele senzoriale: senzaţiile, percepţiile, 
reprezentările. 

 Procesele cognitive superioare: gândirea, memoria, 
imaginaţia, limbajul. 

 Subsistemul stimulativ-energizant şi reglator şi 
rolul lui în activitatea umană.  

 Procesele psihice stimulator-energizante: motivaţia 
şi afectivitatea. 

 Procesele şi funcţiile psihice reglatorii: voinţa şi 
atenţia. 

Conversația 
Prelegerea 
Conversația euristică 
Problematizarea 
Explicația 
Demonstrația 
Studiul de caz 
Exercițiul  

 III. Personalitatea  
Definire, teorii, abordări, structură și dinamică. 
 

Expunerea  
Conversația 
Prelegerea 
Problematizarea 
Explicația 
Demonstrația 
Studiul de caz 
Exercițiul  

4 ore 

 IV. Activitatea psihică umană 
Caracteristicileactivității psihice  umane. Structura  activităţii 
psihiceumane. Sistemul de deprinderi, priceperi, obişnuinţe: 
definire, caracterizare generală, clasificare, etapele formării 
deprinderilor, priceperileșiobişnuinţelor. 

Expunerea  
Conversația 
Prelegerea 
Problematizarea 
Explicația 
Exercițiul 

2 ore 

Bibliografie obligatorie: 
Golu, M., Fundamentele psihologiei. – Ed. a V-a,  Editura. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007;  

Bibliografie facultativă: 
Aniței, M., Fundamentele psihologiei, Ed. Universitară, Bucureşti, 2010; 
Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., Introducere în psihologie, Ed. Tehnică, Bucureşti, 2002; 
Cosmovici, A., Psihologie generală, Ed. Polirom, Iaşi, 1996; 
Golu, M., Bazele psihologiei generale, Ed. Universitară, Bucureşti, 2002; 
Golu, M., Dicu, A., Introducere în psihologie, Ed. Paideia, Bucureşti, 2005;  
Reuchlin, M., Psihologiegenerală, Ed. Științifică, Bucureşti, 1999; 
Roşca, Al. (coord.), Psihologie generală, E.D.P., Bucureşti, 1966; 
Smith, E.E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., Introducere în psihologie, Ed. Tehnică, 
Bucureşti, 2005; 
Zlate, M., Introducere în psihologie, Ed. Polirom, Iaşi, 2000. 

 

8.2. Seminar  Metode de predare Obs. 

1. Introducere  în problematica  psihologiei. 
Psihicul ca  obiect de  studiu al psihologiei. 
Cunoașterea psihologică naivă versus cunoașterea 
psihologică ştiinţifică. 

Exercițiul 
Micropredarea 
Analiza de text 

2 ore 

II. Procesele psihice şi rolul lor în activitatea 
psihică umană 

 Exerciții aplicative 
Procesele senzoriale: senzaţiile, percepţiile, 
reprezentările. 
Procesele cognitive superioare: gândirea, 
memoria, imaginaţia, limbajul. 
Subsistemul stimulativ-energizant şi reglator 
şi rolul lui în activitatea umană. Procesele 
psihice stimulator-energizante: motivaţia şi 

Exercițiul 
Dezbaterea 
Micropredarea 
Analiza de text 
 

8 ore 



afectivitatea. 
 Procesele şi funcţiile psihice reglatorii: voinţa        
şi atenţia. 
  III. Personalitatea  
Definire, teorii, abordări, structură și dinamică. 

 
(exerciții aplicative) 

Exercițiul 
Micropredarea 
Dezbaterea 
Analiza de text. 

4 ore 

Bibliografie obligatorie: 
Golu, M., Fundamentele psihologiei. – Ed. a V-a,  Editura. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007;  
Bibliografie facultativă:  
Golu, M., Fundamentele psihologiei. Compendiu, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2000; Golu, 
M., Bazele psihologiei generale, Ed. Universitară, Bucureşti, 2002; 
Golu, M., Dicu, A., Introducere în psihologie, Ed. Paideia, Bucureşti, 2005; 
Haynes, N., Orrell, S., Introducere în psihologie, Ed. ALL, Bucureşti, 1997; 

  Zlate, M., 2000, Psihologia mecanismelor cognitive, Ed. Polirom, Iaşi 
  Zlate, M. (1997). Psihologia vietii cotidiene, Ed. Polirom, Iași 
 

 
9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Conținutul disciplinei răspunde ariilor tematice din domeniu abordate pe plan național și 
internațional la acest nivel de studii, constituind premise pentru dezvoltarea competențelor profesionale și 
transversale ale studenților 
 
10. Evaluare 

Tip 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs 

 
Cunoaşterea terminologiei utilizate  

Evaluare sumativă la sfârșitul 
semestrului  

 
 

50% 
 
 
 
 
 

Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 

10.5. 
Seminar 

Însuşirea problematicii tratate la curs şi seminar  Evaluare formativă (pe tot parcursul 
semestrului)  
 

 
Portofoliu de evaluare: eseuri, 
analize comparative, harţi 
conceptuale. 

 

50 % 
Capacitatea de a utiliza corect noțiunile 
de bază 
Dobândirea abilităţii de rezolvare a cazurilor 
practice 
Evaluarea argumentelor proprii sau susţinute de 
alţii 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 
Prezență la activitățile de seminar   

10.6. Standard minim de performanţă 
-Standarde minime pentru nota 5:  
• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 
-Standarde pentru nota 10:            
• Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare                                           
a limbajului de specialitate 

       
                                                                 Semnătura titularului de curs:          

                                                                     
                                                             
 



 
 

    Semnătura titularului de seminar:   
                                                                  

 
 
 
 

    Data avizãrii în departament                             Semnãtura directorului de departament 
               ........................                                                    ..........................  

 

 

       Semnătură Decan 
          ........................... 

 

 



                             
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Integrare și incluziune la vârstele mici 

(educație timpurie și învățământ primar) 
2.2. Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Andreea-Mihaela Cilibiu 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Asistent univ. drd. Daju Elena 
2.4. Anul de studii III 2.5. Semestrul  I 
2.6. Codul disciplinei UCB.01.4.1.O.S.5.01 2.7. Număr de credite 4 
2.8. Tipul de evaluare Ex.  2.9. Regimul disciplinei DS 

Obligatorie 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/laborator 2 
3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

42 din care: 3.5. curs 14 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri  16 
Tutoriat   
Examinări 2 
Alte activităţi - 
3.7. Total ore studiu individual 58 
3.8. Total ore pe semestru 100 
 

 
          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – cursul se va desfăşura 

online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams. Se vor pune la 
dispoziţia studenţilor materiale în format electronic pentru o mai buna 
înţelegere a materiei 

5.2. de desfășurare a 
seminarului 

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – seminarul se va 

desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams. Se vor 
pune la dispoziţia studenţilor materiale în format electronic pentru o mai buna 
înţelegere a materiei. 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2. Facultatea Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3. Departamentul Litere și Științe ale Educației  
1.4. Domeniul de studii  Ştiinţe ale Educației 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum  Politici educaționale și sociale, Educație timpurie, Sociologia educației 
4.2. de competenţe - 



 
 
6. Competențe specifice acumulate 
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CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și preșcolar. 
CP4. Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a procesului de învățământ și a 
activităților de învățare / integrare socială specifice vârstei grupului țintă 
CP5. Consilierea, orientarea și asistarea psihopedagogică a diverselor categorii de persoane / 
grupuri educaționale (preșcolari / școlari mici / elevi, familii, profesori, angajați etc.) 
CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 
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 CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 
CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice desfășurării proiectelor 
și a programelor din domeniul științelor educației                                   
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea formării și 
dezvoltării profesionale continue 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Aprofundarea specificului demersurilor de incluziune educaţională şi de 
accesibilizare a programelor educaţionale, a parametrilor școlii incluzive, a punctele 
tari, barierelor şi nevoilor identificate, dar și a cadrului legislativ şi a reţelei de 
instituţii şi iniţiative în educaţia incluzivă. 

7.2. Obiectivele specifice • Familiarizarea studenților cu terminologia specifică educaţiei incluzive şi educaţiei 
speciale; 
• Achiziţia unor modele de analiză şi acţiune operaţionale în contexte educaţionale 
incluzive; 
• Analiza unor practici reuşite de incluziune educaţională şi crearea de resurse şi 
suporturi utilizabile în situaţii educaţionale incluzive 
• Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de problematica şi practica incluziunii 
educaţionale. 

  8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Obs. 

Tema 1 - Delimitări conceptuale: integrare, incluziune 
Integrare. Integrare școlară. Integrare socială 
Incluziune. Excludere. Dizabilitate 
Dizabilitate și discriminare 
Dizabilitate și diversitate 
Dizabilitate. Includere. Integrare. 
Dizabilitate și cultură incluzivă  

Prelegere, explicație, dezbatere, 
problematizare, prezentare power-point 

2 ore 

Tema 2 - Educație incluzivă. 
Principiile educației incluzive 
Factorii care facilitează incluziunea 
Dezvoltarea unor practici incluzive 
Caracteristicile școlii incluzive 

Prelegere, explicație, dezbatere, 
problematizare, prezentare power-point 

2 ore 

Tema 3 – Atitudini și comportamente combătute în școala 
incluzivă   
Etichetarea. Prejudecățile. Stereotipurile. Discriminarea. 
Marginalizarea. Segregarea. 
Forme ale disciminării, grupuri vulnerabile 
Rasism. Sexism. Homofobia. Disciminarea persoanelor cu 
dizabilități. 
Consecințe ale disciminării: Stigmatizarea. Bullying. 
Combaterea discriminării în mediul școlar. Modalități de 
reacție în situații de discriminare. Modalități de prevenție a 
comportamentelor discriminatorii în mediul școlar. 

Prelegere, explicație, dezbatere, 
problematizare, prezentare power-point 

4 ore 



Demontarea stereotipurilor și prejudecăților: activități 
practice 
Tema 4 – Metode de predare-învățare. Managementul 
clasei incluzive 
Diferenţierea – primul pas spre implementarea incluziunii 
Managementul diferențierii 
Elevii cu CES. Elemente de Psihopedagogie Incluzivă 
Tipuri de abordări instructive  
Gestionarea comportamentelor problematice  

Prelegere, explicație, dezbatere, 
problematizare, prezentare power-point 

2 ore 

Tema 5 - Promovarea educaţiei incluzive în documentele 
naționale / internaţionale 
Standarde internaționale și europene. Cadrul ONU. 
Legislația UE. Convențiile Consiliului Europei. 
Jurisprudența CEDO și Comitetului European pentru 
Drepturi Sociale 

Prelegere, explicație, dezbatere, 
problematizare, prezentare power-point 

4 ore 

   
Bibliografie obligatorie: 
A. Dyson, A. Howes, A. şi B. Roberts, Ce ştim cu adevărat despre şcolile inclusive? O revizuire sistematică a 
probelor de cercetare. D. mitchell (ed.), Nevoile educaționale speciale şi educația incluzivă: teme majore în 
educație, 2004, Londra, Routledge 
Best practice models in inclusive education in Romania and Greece :  Social and school integration of pupils with 
SEN in Romania and Greece : produs final realizat în cadrul parteneriatului Comenius Regio 2013-2015 / Erdeli 
Elena-Maria, Negruţiu Florin, Avram Nicolae, ... - Oradea : Treira, 2015, ISBN 978-606-657-026-8 
Booth, T., Ainsow, M., (2007), Indexul incluziunii şcolare. Promovarea educării şi a participării tuturor copiilor la 
educaţia de masă, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 
Educaţia incluzivă în grădiniţă : dimensiuni, provocări şi soluţii / UNICEF România, coord.:Ecaterina Vrasmaş, 
Traian Vrasmaş. - Buzău : Alpha MDN, 2012,  ISBN 978-973-139-237-0, https://www.unicef.ro/wp-
content/uploads/Educatia-incluziva-pt-web.pdf 
https://inclusiveschools.org/inclusion-resources/ 
Mara, D., Strategii didactice în educaţia incluzivă, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2004 
Modul Online: Curs Introductiv de Educație Incluzivă, Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități, 
Autor: M. M. Turza, București, 2017, www.educațieincluzivă.info 
Muşu I., (coord.) – Ghid de predare - învăţare pentru copiii cu cerinţe educative speciale; lucrare editată cu 
sprijinul Reprezentanţei UNICEF în România şi Asociaţia RENINCO; 
Studiu privind educația incluzivă în Europa și în Republica Moldova: acomodarea rezonabilă , accesul la educație 
și nediscriminarea, Frederique Ast, Chișinău, 2018, https://rm.coe.int/studiu-privind-educatia-
incluziva/1680932032  
UNESCO, Educația contează, către obiectivele de dezvoltare ale mileniului, 2011; 
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190214e.pdf  
Vrasmas, T., (2001), Educatia integrata si/sau incluziva, Ed. Aramis, Bucuresti 
Vrasmaş, T., coordonator, (2010), Incluziunea şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, editura 
Vanemonde, Bucureşti. 
Vrasmaş, T., coordonator, (2011) Activitatea în ateliere protejate – Raport de studiu, editura Real, Bucureşti. 
Vrasmaş, T., Vrasmaş, E., coordonatori, (2011) Modele şi forme de sprijin educaţional în contexte incluzive, 
editura A.P.D. „Simion Mehedinţi”, Focşani. 

 

Bibliografie facultativă: 
Cartea Albă RENINCO. Integrarea/includerea copiilor cu dizabilităţi – studii şi documente, Reprezentanţa 
UNICEF România, Asociaţia RENINCO România, Bucureşti (1999); 
Creţu, C., (1997), Psihopedagogia succesului, Ed. Polirom, Iaşi 
Creţu, C., (1998), Curriculum diferenţiat şi personalizat, Ed. Polirom, Iaşi 
Declaraţia de la Salamanca şi direcţiile de acţiune în domeniul educaţiei speciale: Acces şi calitate, Salamanca, 
Spania, 7-10 iunie 1994, UNESCO şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei- Spania, editată în limba română cu sprijinul 
Reprezentanţei Speciale a UNICEF în România 
Educaţia integrată a copiilor cu handicap – Asociaţia RENINCO şi Reprezentanţa UNICEF în România, 1998; 
Hotărârea de Guvern nr.975/1995 Privind aprobarea Planului de Acţiune în favoarea copilului, Monitorul Oficial 



nr. 97271995 
Integrarea şcolară a copilului în dificultate/ cu nevoi speciale – ghid pentru directorul de şcoală, Colecţia CRIPS - 
resurse pentru formare, 2000; 
M.E.N., (1998), Comisia Naţională de Reformă a Planurilor de Învăţământ, Plan cadru pentru Învăţământul 
Preuniversitar, Bucureşti 
McNamara, S., Moreton, G., (1997), Understanding Differentiation. A teachers guide, David Fulton, London 
Mel Ainscow (coord.), Dezvoltarea practicilor incluzive în şcoli - Ghid managerial –UNICEF, Bucureşti, 1999; 
Mel Ainscow (coord.), Pachet de resurse pentru instruirea profesorilor – cerinţe educative în clasă, Editat 
UNICEF- România, 1995; 
Neamţu, C., Gherguţ, A. (2005),- Sinteze de psihopedagogie specială - Ghid pentru concursuri şi examene  de 
obţinere a gradelor didactice, Bucureşti, Editura Polirom, 
Norwich, B., (1996), Special Needs Education or Education for All: connective specialisation and ideological 
impurity, British Journal of Special Education, v.23, no.3 
Panaite, D., (2003), Instrumente de lucru si strategii didactice in educatia integrata, Ed. Diagonal, Bacau  
Păunescu, C., Muşu, I., - Psihopedagogie specială integrată - Handicapul mintal, Handicapul intelectual, Editura 
PRO HUMANITATE, 1997; 
Popovici, D., - Elemente de psihopedagogia integrării, Editura PRO HUMANITATE, 1999; 
Skrtic, T., (1991), Students with Special Educational Needs: Atrefacts of the traditional curriculum in 
M.Ainscow(Ed.)Effective Schools for All, David Fulton, London 
Ungureanu, D., (2000), Educatia integrata si scoala incluziva, Ed. De Vest,Timisoara 
Visser, J., (1994), A Guide to the 1994 Code of Practice, OFSTED Inspections and Related Documents, NASEN, 
Vrăşmaş, T., (2001), Învăţământul integrat şi/sau incluziv, Ed. Aramis, Bucureşti 

 

8.2. Seminar  Metode de predare Obs. 

Tema 1 – Educaţia incluzivă în Europa. Studii de 
caz 
 

Dialogul, conversația euristică, dezbatere, lucrul în grup 4 ore 

Tema 2 – Forme ale discriminării / Grupuri 
vulnerabile 

Dialogul, conversația euristică, dezbatere, lucrul în grup 4 ore 

Tema 3 - Actiuni de promovare a educatiei 
incluzive 
 

Dialogul, conversația euristică, dezbatere, lucrul în grup 4 ore 

Tema 4 - Produse de conştientizare a comunităţii 
pentru importanţa incluzivităţii educaţionale 
 

Dialogul, conversația euristică, dezbatere, lucrul în grup 2 ore 

Tema 5 - Produse de informare a părinţilor 
privind principiile de incluziune educaţională 
 

Dialogul, conversația euristică, dezbatere, lucrul în grup 2 ore 

Tema 6 - Bariere şi soluţii de adaptare internă în 
educaţia incluzivă. Poveşti de succes. 
 

Dialogul, conversația euristică, dezbatere, lucrul în grup 4 ore 

Tema 7 - Metode active utilizate în predare – 
învăţare şi evaluare în vederea integrării copiilor 
cu C.E.S. 

Dialogul, conversația euristică, dezbatere, lucrul în grup 4 ore 

Tema 8 - Crearea de programe incluzive, 
iniţiative, măsuri practice, parteneriate. 

Dialogul, conversația euristică, dezbatere, lucrul în grup 4 ore 

   

Bibliografie obligatorie: 
A. Dyson, A. Howes, A. şi B. Roberts, Ce ştim cu adevărat despre şcolile inclusive? O revizuire sistematică a 
probelor de cercetare. D. mitchell (ed.), Nevoile educaționale speciale şi educația incluzivă: teme majore în 
educație, 2004, Londra, Routledge 
Best practice models in inclusive education in Romania and Greece :  Social and school integration of pupils with 
SEN in Romania and Greece : produs final realizat în cadrul parteneriatului Comenius Regio 2013-2015 / Erdeli 
Elena-Maria, Negruţiu Florin, Avram Nicolae, ... - Oradea : Treira, 2015, ISBN 978-606-657-026-8 
Booth, T., Ainsow, M., (2007), Indexul incluziunii şcolare. Promovarea educării şi a participării tuturor copiilor la 



educaţia de masă, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 
Educaţia incluzivă în grădiniţă : dimensiuni, provocări şi soluţii / UNICEF România, coord.:Ecaterina Vrasmaş, 
Traian Vrasmaş. - Buzău : Alpha MDN, 2012,  ISBN 978-973-139-237-0, https://www.unicef.ro/wp-
content/uploads/Educatia-incluziva-pt-web.pdf 
https://inclusiveschools.org/inclusion-resources/ 
Mara, D., Strategii didactice în educaţia incluzivă, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2004 
Modul Online: Curs Introductiv de Educație Incluzivă, Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități, 
Autor: M. M. Turza, București, 2017, www.educațieincluzivă.info 
Muşu I., (coord.) – Ghid de predare - învăţare pentru copiii cu cerinţe educative speciale; lucrare editată cu 
sprijinul Reprezentanţei UNICEF în România şi Asociaţia RENINCO; 
Studiu privind educația incluzivă în Europa și în Republica Moldova: acomodarea rezonabilă , accesul la educație 
și nediscriminarea, Frederique Ast, Chișinău, 2018, https://rm.coe.int/studiu-privind-educatia-
incluziva/1680932032  
UNESCO, Educația contează, către obiectivele de dezvoltare ale mileniului, 2011; 
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190214e.pdf  
Vrasmas, T., (2001), Educatia integrata si/sau incluziva, Ed. Aramis, Bucuresti 
Vrasmaş, T., coordonator, (2010), Incluziunea şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, editura 
Vanemonde, Bucureşti. 
Vrasmaş, T., coordonator, (2011) Activitatea în ateliere protejate – Raport de studiu, editura Real, Bucureşti. 
Vrasmaş, T., Vrasmaş, E., coordonatori, (2011) Modele şi forme de sprijin educaţional în contexte incluzive, 
editura A.P.D. „Simion Mehedinţi”, Focşani. 

  

Bibliografie facultativă: 
Cartea Albă RENINCO. Integrarea/includerea copiilor cu dizabilităţi – studii şi documente, Reprezentanţa 
UNICEF România, Asociaţia RENINCO România, Bucureşti (1999); 
Creţu, C., (1997), Psihopedagogia succesului, Ed. Polirom, Iaşi 
Creţu, C., (1998), Curriculum diferenţiat şi personalizat, Ed. Polirom, Iaşi 
Declaraţia de la Salamanca şi direcţiile de acţiune în domeniul educaţiei speciale: Acces şi calitate, Salamanca, 
Spania, 7-10 iunie 1994, UNESCO şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei- Spania, editată în limba română cu sprijinul 
Reprezentanţei Speciale a UNICEF în România 
Educaţia integrată a copiilor cu handicap – Asociaţia RENINCO şi Reprezentanţa UNICEF în România, 1998; 
Hotărârea de Guvern nr.975/1995 Privind aprobarea Planului de Acţiune în favoarea copilului, Monitorul Oficial 
nr. 97271995 
Integrarea şcolară a copilului în dificultate/ cu nevoi speciale – ghid pentru directorul de şcoală, Colecţia CRIPS - 
resurse pentru formare, 2000; 
M.E.N., (1998), Comisia Naţională de Reformă a Planurilor de Învăţământ, Plan cadru pentru Învăţământul 
Preuniversitar, Bucureşti 
McNamara, S., Moreton, G., (1997), Understanding Differentiation. A teachers guide, David Fulton, London 
Mel Ainscow (coord.), Dezvoltarea practicilor incluzive în şcoli - Ghid managerial –UNICEF, Bucureşti, 1999; 
Mel Ainscow (coord.), Pachet de resurse pentru instruirea profesorilor – cerinţe educative în clasă, Editat 
UNICEF- România, 1995; 
Neamţu, C., Gherguţ, A. (2005),- Sinteze de psihopedagogie specială - Ghid pentru concursuri şi examene  de 
obţinere a gradelor didactice, Bucureşti, Editura Polirom, 
Norwich, B., (1996), Special Needs Education or Education for All: connective specialisation and ideological 
impurity, British Journal of Special Education, v.23, no.3 
Panaite, D., (2003), Instrumente de lucru si strategii didactice in educatia integrata, Ed. Diagonal, Bacau  
Păunescu, C., Muşu, I., - Psihopedagogie specială integrată - Handicapul mintal, Handicapul intelectual, Editura 
PRO HUMANITATE, 1997; 
Popovici, D., - Elemente de psihopedagogia integrării, Editura PRO HUMANITATE, 1999; 
Skrtic, T., (1991), Students with Special Educational Needs: Atrefacts of the traditional curriculum in 
M.Ainscow(Ed.)Effective Schools for All, David Fulton, London 
Ungureanu, D., (2000), Educatia integrata si scoala incluziva, Ed. De Vest,Timisoara 
Visser, J., (1994), A Guide to the 1994 Code of Practice, OFSTED Inspections and Related Documents, NASEN, 
Vrăşmaş, T., (2001), Învăţământul integrat şi/sau incluziv, Ed. Aramis, Bucureşti 

 
9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Conținutul disciplinei răspunde ariilor tematice din domeniu abordate pe plan național și 



internațional la acest nivel de studii, constituind premise pentru dezvoltarea competențelor profesionale și 
transversale ale studenților 
 
10. Evaluare 

Tip 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs 

Cunoaşterea terminologiei utilizate  Evaluare orală – Evaluare sumativă 
la sfârșitul semestrului  

 
Evaluare formativă (pe tot parcursul 
semestrului): participarea activă și 

prezență la curs 

50% 
 
 

25% 
 

Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 

10.5. 
Seminar 

Însuşirea problematicii tratate la curs şi seminar  Evaluare formativă (pe tot 
parcursul semestrului): teme 
realizate în cadrul seminarului; se ia 
în considerare participarea activă și 
gradul de implicare în sarcinile de 
lucru, forma de prezentare. 

 

25% 
Capacitatea de a utiliza corect noțiunile 
de bază 
Dobândirea abilităţii de rezolvare a cazurilor 
practice 
Evaluarea argumentelor proprii sau susţinute de 
alţii 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 
Prezență la activitățile de seminar   

10.6. Standard minim de performanţă 
-Standarde minime pentru nota 5:  
• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 
• Se ţine cont de activitatea din timpul semestrului şi de prezenţa la cursuri și seminarii; 
-Standarde pentru nota 10:            
• Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare                                                              
a limbajului de specialitate 

           
                                                                  Semnătura titularului de curs: Lect.univ.dr. Andreea-Mihaela Cilibiu 

     
 
                                                    

                                                            Semnătura titularului de seminar: Asistent univ. drd. Daju Elena 
 

 
 

    Data avizãrii în departament                             Semnãtura directorului de departament 
               ........................                                                    ..........................  

 

 

       Semnătură Decan 
          ........................... 

 

 



                     
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 
 

FIŞA  DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu  
1.2 Facultatea  Științe ale Educației, Drept și Administrație  Publică 

1.3 Departamentul Litere și Științele Educației  

1.4 Domeniul de studii Științe ale educației 
1.5 Ciclul de studii Licența 

1.6 Programul de studii/Calificarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar 
1.7 An universitar 2020-2021 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei ISTORIA FILOSOFIEI Cod disciplină:  
UCB.01.4.1.A.C.6.15 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Sorin Purec 
2.3 Titularul activităţilor de 
seminar /laborator/proiect 

Lect.univ.dr. Pînișoară Iulian 

2.4 Anul 
de studiu 

III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DC 
Opțional 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână  4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator/proiect 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator/proiect 28 
Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 22 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 44  

3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite 4 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 
4.2 de competenţe Nu este cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, 
videoproiector; 
Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul - cursul se va 
desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau 
altă platformă agreată sau prin transmisiune TV. Se vor pune la dispoziţia 
studenţilor materiale în format electronic pentru o mai buna înţelegere a 
materiei. 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, 
videoproiector; 
Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul - seminarul se va 



desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau 
altă platformă agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în 
format electronic pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

 
 

6. Competenţele specifice acumulate 
C

om
pe

te
nţ

e 
pr

of
es

io
na

le
 CP1.Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și 

preșcolar cu accent interdisciplinar. 
CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite. 
CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice 
desfășurării proiectelor și a programelor din domeniul științelor educației                                  
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea formării 
și dezvoltării profesionale continue 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei  

Familiarizarea cu teoriile, curentele și ideile filosofice pentru a înțelege suportul 
ideatic al științelor moderne, cu precădere a pedagogiei. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

- Introducerea în spaţiul cultural marcat de gândirea filosofică al epocilor; 
- Cunoașterea și înțelegerea diferitelor concepte din sfera gândirii filosofice; 
- Asimilarea paradigmelor cu care operează marii gânditori, a diverselor episteme 
ce funcţionează în plan ştiinţific, religios şi filosofic; 
- Operarea cu conceptele fundamentale din sfera gândirii filosofice; 
- Lămurirea relevanţei istorice a gândirii filosofice şi relaţia ei ştiinţele şi cultura 
- Respectarea normelor de deontologie profesională, manifestarea unor atitudini 
favorabile luării deciziilor şi exprimării opiniilor în grupul de învăţare; 
- Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de învățare. 

 
8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 
Observaţii 

Tema 1. Obiectul şi problematica filosofiei. 
1.Noţiunea de filosofie. 
2. Geneza filosofiei. 
3.Raportul dintre filosofie, ştiinţă, artă şi religie. 

Prelegere,curs interactiv, 
dezbatere, problematizare 

2 

Tema 2. Filosofia Greciei antice în epoca preclasică. 
1. Şcoala ioniană. 
2. Şcoala pitagoreică. 
3.Şcoala din Eleea 
4. Atomismul. 
5. Sofiştii. 

Prelegere,curs interactiv, 
dezbatere, problematizare 

2 

Tema 3. Filosofia Greciei antice din perioada 
clasică. 
1.Filosofia lui Socrate. 
2. Şcolile socratice. 
3.Filosofie lui Platon. 
4.Filosofia lui Aristotel. 

Prelegere,curs interactiv, 
dezbatere, problematizare 

2 

Tema 4. Filosofia Greciei antice în epoca elenistică. 
1. Epicureismul. 
2. Stoicismul. 
3. Scepticismul. 
4. Eclectismul. 

Prelegere,curs interactiv, 
dezbatere, problematizare 

2 



Tema 5. Filosofia medievală. Scolastica. 
1.Scolastica timpurie. Disputa dintre realism şi 
nominalism. 
2.Scolastica clasică. Filosofia lui Toma d’Aquino. 
3.Scolastica târzie. Teoria dublului adevăr 

Prelegere,curs interactiv, 
dezbatere, problematizare 

2 

Tema 6. Filosofia Renaşterii. 
1. Filosofia umanistă. 
2. Filosofia neoplatonică. 
3. Filosofia naturii. 
4. Gândirea socială. 

Prelegere,curs interactiv, 
dezbatere, problematizare 

2 

Tema 7. Filosofia epocii moderne. 
1.Empirismul şi sensualismul. 
2. Filosofia raţionalistă. 
3. Filosofia iluministă. 

Prelegere,curs interactiv, 
dezbatere, problematizare 

2 

Tema 8. Filosofia clasică germană. 
1.Filosofia critică a lui Im.Kant. 
2.Sistemul filosofic şi metoda dialectică a lui 
G.W.F.Hegel. 
3.Materialismul antropologic al lui Ludwiq Feuerbach. 

Prelegere,curs interactiv, 
dezbatere, problematizare 

2 

Tema 9. Filosofia pozitivistă. 
1. Pozitivismul. 
2. Neopozitivismul. 
3. Filosofia analitică. 
4.Postpozitivismul. Filosofia ştiinţei. 

Prelegere,curs interactiv, 
dezbatere, problematizare 

2 

Tema 10. Filosofia vieţii. 
1.Filosofia vieţii la Fr.Nietzsche. 
2.Filosofia istoriei în opera lui W.Dilthey şi O. 
Spengler. 
3.Problema evoluţiei la H.Spencer. 

Prelegere,curs interactiv, 
dezbatere, problematizare 

2 

Tema 11.Pragmatismul. 
1. Pragmatismul logic. 
2. Empirismul radical. 
3. Instrumentalismul. 

Prelegere,curs interactiv, 
dezbatere, problematizare 

2 

Tema 12. Existenţialismul. 

1. Existenţialismul religios. 
2. Existenţialismul german. 
3. Existenţialismul francez. 

Prelegere,curs interactiv, 
dezbatere, problematizare 

2 

Tema 13. Hermeneutica. 

1. Hermeneutica filosofică. 
2.Hermeneutică şi dialectică 
3.Hermeneutică şi structuralism. 

Prelegere,curs interactiv, 
dezbatere, problematizare 

2 

Tema 14. Filosofia românească. 

1. Umanism. 
2. Iluminism. 
3. Filosofia istoriei. 
4.Sisteme şi doctrine filosofice în secolul al XX-lea. 

Prelegere,curs interactiv, 
dezbatere, problematizare 

2 

Bibliografie obligatorie: 
1. Sorin Purec, Suport de curs Istoria filosofiei (format electronic),  
2. Mircea Florian, Indrumare în filozofie, Bucureşti: Editura Academiei Române, 1987 
3. Boboc Alexandru, Roşca Ion N. Filosofia contemporană în texte alese şi adnotate. Bucureşti, 

Universitatea Bucureşti, Vol.I., 1985, Vol.II.,1990. 
Bibliografie facultativă: 
1.Afloroaei Ştefan. Cum este posibilă filosofia în estul Europei. Iaşi, Polirom, 1997. 
2.Andrei Petre. Prelegeri de istorie a filosofiei. De la Kant la Schopenhauer. Iaşi, Polirom, 1997. 



3.Beafred Jean. Lecţii de filosofie. Vol.I-II, Timişoara, Amarcord, 1999. 
4.Blackburn Simon. Dicţionar de filosofie. Bucureşti, Univers Enciclopedic, 1999. 
5.Boboc Alexandru. Filosofia contemporană. Orientări şi stiluri de gândire semnificative. Bucureşti, 
Editura didactică şi pedagogică, 1995. 
7.Colţescu Viorel. Filosofia şi istorie ei. Timişoara, Editura de Vest, 1996. 
8.Cazan Gh.Al. Introducere în filosofie. I. Filosofia antică. Bucureşti, Editura „Proarcadia”, 1994. 
9.Cazan Gh.Al. Introducere în filosofie. De la antici la Kant. Bucureşti, Editura Actami, 1997. 
10. Clément Elisabath, Demonque Chantal, Hansen-Love Laurence, Kahn Pierre. Filosofia de la A la Z. 
Dicţionar enciclopedic de filosofie. Bucureşti, Editura All, 1999. 
11. Didier Julia, Larousse. Dicţionar de Filosofie. Bucureşti, Univers Enciclopedie, 1998. 
12. Flew Antony. Dicţionar de filosofie şi logică. Bucureşti, Editura Antet, 1993. 
13. Filosofie, Analize şi interpretări. Bucureşti, Editura Antet, 1996. 
14. Hersch Jean. Mirarea filosofică. Istoria filosofiei europene. Bucureşti, Humanitas, 1994. 
15. Ianoşi Ion. Dicţionarul operelor filosofice româneşti, Bucureşti, Humanitas, 1997. 
16. Istoria filosofiei moderne şi contemporane. Vol.I. (De la Renaştere la epoca „luminilor”). Bucureşti, 
Editura Academiei RSR, 1984. 
17. Istoria filosofiei moderne. De la Renaştere până la Kant. Bucureşti, Editura Tess-expres, 1996 
8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii  
1. Seminar introductiv. Metode de cercetare în 

filosofie 
Discutarea, explicarea şi 
exemplificarea problemelor 
evocate la curs. Dezbatere, 
problematizare, discuţii 
interactive 

2 

2. Elemente  de propedeutică filosofică Discutarea, explicarea şi 
exemplificarea problemelor 
evocate la curs. Dezbatere, 
problematizare, discuţii 
interactive 

2 

3. Presocraticii. Filosofia școlii Discutarea, explicarea şi 
exemplificarea problemelor 
evocate la curs. Dezbatere, 
problematizare, discuţii 
interactive 

2 

4. Platon: filosofia dialogată  Discutarea, explicarea şi 
exemplificarea problemelor 
evocate la curs. Dezbatere, 
problematizare, discuţii 
interactive 

2 

5. Aristotel: tratatul filosofic Discutarea, explicarea şi 
exemplificarea problemelor 
evocate la curs. Dezbatere, 
problematizare, discuţii 
interactive 

2 

6. Filosofiile salvării de la sfârșitul antichității  Discutarea, explicarea şi 
exemplificarea problemelor 
evocate la curs. Dezbatere, 
problematizare, discuţii 
interactive 

2 

7. Filosofia creștină – filosofia arabă Discutarea, explicarea şi 
exemplificarea problemelor 
evocate la curs. Dezbatere, 
problematizare, discuţii 
interactive 

2 

8. Umanismul filosofic și pedagogic Discutarea, explicarea şi 
exemplificarea problemelor 
evocate la curs. Dezbatere, 
problematizare, discuţii 
interactive 

2 

9. Modernismul filosofic și pedagogic Discutarea, explicarea şi 
exemplificarea problemelor 
evocate la curs. Dezbatere, 

2 



problematizare, discuţii 
interactive 

10. Fr. Nietzsche și noua viziune  Discutarea, explicarea şi 
exemplificarea problemelor 
evocate la curs. Dezbatere, 
problematizare, discuţii 
interactive 

2 

11. Existențialismul Discutarea, explicarea şi 
exemplificarea problemelor 
evocate la curs. Dezbatere, 
problematizare, discuţii 
interactive 

2 

12. Începuturile filosofiei românești Discutarea, explicarea şi 
exemplificarea problemelor 
evocate la curs. Dezbatere, 
problematizare, discuţii 
interactive 

2 

13. L. Blaga și C.Noica, gânditori sistemici Discutarea, explicarea şi 
exemplificarea problemelor 
evocate la curs. Dezbatere, 
problematizare, discuţii 
interactive 

2 

14. Verificare finală Evaluare  2 
Bibliografie obligatorie: 
1. Sorin Purec, Suport de curs Istoria filosofiei (format electronic),  
2. Boboc Alexandru, Roşca Ion N. Filosofia contemporană în texte alese şi adnotate. Bucureşti, 
Universitatea Bucureşti, Vol.I., 1985, Vol.II.,1990. 
Bibliografie facultativă: 
1.Afloroaei Ştefan. Cum este posibilă filosofia în estul Europei. Iaşi, Polirom, 1997. 
2.Andrei Petre. Prelegeri de istorie a filosofiei. De la Kant la Schopenhauer. Iaşi, Polirom, 1997. 
3.Beafred Jean. Lecţii de filosofie. Vol.I-II, Timişoara, Amarcord, 1999. 
4.Blackburn Simon. Dicţionar de filosofie. Bucureşti, Univers Enciclopedic, 1999. 
5.Boboc Alexandru. Filosofia contemporană. Orientări şi stiluri de gândire semnificative. Bucureşti, 
Editura didactică şi pedagogică, 1995. 
7.Colţescu Viorel. Filosofia şi istorie ei. Timişoara, Editura de Vest, 1996. 
8.Cazan Gh.Al. Introducere în filosofie. I. Filosofia antică. Bucureşti, Editura „Proarcadia”, 1994. 
9.Cazan Gh.Al. Introducere în filosofie. De la antici la Kant. Bucureşti, Editura Actami, 1997. 
10. Clément Elisabath, Demonque Chantal, Hansen-Love Laurence, Kahn Pierre. Filosofia de la A la Z. 
Dicţionar enciclopedic de filosofie. Bucureşti, Editura All, 1999. 
11. Didier Julia, Larousse. Dicţionar de Filosofie. Bucureşti, Univers Enciclopedie, 1998. 
12. Flew Antony. Dicţionar de filosofie şi logică. Bucureşti, Editura Antet, 1993. 
13. Filosofie, Analize şi interpretări. Bucureşti, Editura Antet, 1996. 
14. Hersch Jean. Mirarea filosofică. Istoria filosofiei europene. Bucureşti, Humanitas, 1994. 
15. Ianoşi Ion. Dicţionarul operelor filosofice româneşti, Bucureşti, Humanitas, 1997. 
16. Istoria filosofiei moderne şi contemporane. Vol.I. (De la Renaştere la epoca „luminilor”). Bucureşti, 
Editura Academiei RSR, 1984. 
17. Istoria filosofiei moderne. De la Renaştere până la Kant. Bucureşti, Editura Tess-expres, 1996 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, 
procese, proiecte asociate domeniului. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere 
din nota 
finală 

10.4 Curs 1. Cunoștințele  insușite  
2. Utilizarea corectă a conceptelor 

studiate 

Evaluare sumativă: 
examinare orală 

50% 



3. Capacitatea de a-și argumenta logic 
ideile 

4. Coerență și originalitate în 
exprimare  

10.5 Seminar Activitate seminarii, răspunsuri, 
participare 

Evaluare pe parcurs:  
evaluare orală 
Activitati specifice 
studiului individual sau 
în echipă (teme de casă, 
proiecte individuale sau 
in echipa etc.) 

50% 

   
10.6 Laborator -   
10.7 Proiect -   
10.8 Standard minim de performanţă 
 Nota 5 se acordă pentru răspunsul corect la una din întrebările de 3 puncte + participarea la activitățile de seminar  
 

 
 
 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs                  Semnătura titularului de  
            seminar/laborator/proiect 
 
..........................              PROF.UNIV.DR.  SORIN PUREC           LECT.UNIV.DR. IULIAN PÎNIȘOARĂ 
 
 
 
 
       Semnătura directorului de departament 
 
        ........................... 
 
 
 
 
          Semnătură Decan 
          ........................... 
 
 



                           
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Educație plastică și didactica educației plastice 

(învățământ preșcolar și primar) 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Fuiorea Vasile 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Fuiorea Vasile 
2.4. Anul de studii I 2.5. Semestrul  II 
2.6. Codul disciplinei UCB.01.4.1.0.S.2.15 2.7. Număr de credite 4 
2.8. Tipul de evaluare C 2.9. Regimul disciplinei DS 

Obligatoriu 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator  
3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

28 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator  

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri  25 
Tutoriat   
Examinări 2 
Alte activităţi  
3.7. Total ore studiu individual 72 
3.8. Total ore pe semestru 100 
 

          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector 
suport electronic de curs; 

 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Atelier pentru lucrări practice, planşe grafice sau cromatologice, albume de 

artă, vizite la muzeu/galerii de artă/instituții de cultură/ școli generale/liceale 
sau vocaționale 

 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – cursul se va desfăşura 
online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă platformă 
agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format electronic 
pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

5.2. de desfășurare a 
seminarului 

  

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2. Facultatea Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație 

Publică 
1.3. Departamentul Litere și Științe ale Educației  
1.4. Domeniul de studii  Ştiinţe ale Educației 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum   
4.2. de competenţe  



 
 
6. Competențe specifice acumulate 
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CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și preșcolar în 
educația plastică/educația vizuală. 
CP2. Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar și preșcolar, 
prin dezvoltarea abilităților practice în domeniu 
CP3. Evaluarea proceselor de învățare, a rezultatelor și a progresului înregistrat de preșcolari / școlari mici. 
CP4. Abordarea managerială a grupului de preșcolari, și lucrul pe echipe / școlari mici a procesului de 
învățământ și a activităților de învățare / integrare socială specifice vârstei grupului țintă 
CP5. Autoevaluarea și perfecționarea  continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră didactică  
CP6 Competenţe de utilizare a mijloacelor artistice pentru autocunoaştere şi auto exprimare;  
CP7 Competenţe de a respecta diversitatea dorinţelor şi posibilităţilor oamenilor, recunoaşte drepturile 
persoanelor reprezentante ale diferitor culturi; 

C
om

pe
te

nţ
e 

   
   

tr
an

sv
er

sa
le

 CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 
CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice desfășurării proiectelor 
și a programelor din domeniul științelor educației( conlucrare cu un grup de profesori in realizarea unui 
proiect de educație vizuala)                                   
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare,și exprimare plastică, fixarea unor abilități și 
competențe artistice vizuale în vederea formării și dezvoltării profesionale continue. 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

OG 1.Să contribuie la formarea şi dezvoltarea capacităţii de stimulare a tinerilor în a 
se exprima cu ajutorul mijloacelor de limbaj plastic prin procedee tehnice si 
tehnologice specifice artelor plastice .  Să asigure însuşirea şi dezvoltarea unei 
metodologii de predare a educaţiei artistico - plastice cu ajutorul metodelor şi 
procedeelor didactice specifice didacticii de specialitate .Obiectivele acestui curs 
sunt de a familiariza studenţii, viitori profesori, cu metodele şi procedeele necesare 
educaţiei elevilor în domeniul didactic vizual  artistic-plastic.  
OG 2.Cursanții vor avea competenţa ca prin înţelegerea mijloacele de limbaj plastic 
: punct, linia, pata , suprafaţa, volumul, valoarea, culoarea, să se exprime plastic  .  
OG 3.Asigurarea de  competenţe profesionale viitorului îndrumător/profesor  de  
educație plastică și strategii /metode didactice  care să i asigure competențe 
didactice a organiza, conduce şi desfăşura procesul de educaţie din şcoală la 
disciplina educaţie  vizuală - plastica, să conducă la   dezvoltarea gândirii artistico-
plastice, calitate specifică a creaţiei vizuale - plastice.  
OG 4.Iniţierea în problema actului de creaţie plastică, descifrarea şi înţelegerea 
operei de artă .Formarea gustului estetic şi combaterea prostului gust la elevii pe 
care îi educă (Kitsch-ului). 

7.2. Obiectivele specifice Competente cognitive: 
 Recunoaşterea şi înţelegerea principalelor concepte, teorii, orientări ale artelor 
plastice ; - Analiza, interpretarea, corlearea şi aplicarea intra/ interdisciplinară a 
conceptelor din domeniul artistic vizual în demersul didactic; - Utilizarea 
conceptelor de bază şi a teoriilor din domeniul psihopedagogiei pentru a determina 
progresul elevilor; - Justificarea teoriilor şi orientărilor din domeniul 
psihopedagogiei prin raportare la standardele şi obiectivele din documentele 
curriculare; - Elaborarea de proiecte cu ajutorul teoriilor şi conceptelor artistice 
tradiționale; - Elaborarea unui proiect utilizând conceptele, teoriile, paradigmele, 
orientările actuale din domeniul artelor vizuale. 
Competente procedurale:  
(a şti să faci) pentru ca profesorul să gestioneze eficient situaţiile profesionale reale 
pe categorii de activităţi: cum să le folosească, să le combine, să le prelucreze, să le 
interpreteze, să ia decizii, să le coreleze, să le sistematizeze, să formuleze noi 
ipoteze şi variante de soluţionare, să le utilizeze în argumentare, să formuleze 
reflecţii. În definirea competenţelor trebuie reliefată capacitatea de a mobiliza într-
un ansamblu resursele cognitive asimilate. Acestea pot fi transpuse pragmatic, în 



conformiate cu particularităţile contextului, pentru a fi valorizate adecvat, fiind 
însoţite de responsabilitate ca atitudine.          
   - angajează elevii în experienţe de rezolvare a unor conflicte negative, cu 
formularea proprie de ipoteze şi rezolvarea prin colaborare; 

-          încurajează şi acceptă autonomia, initiativele elevilor; 
-          încurajează dialogul, valorificând răspunsurile în sinteza finală; 
-          utilizează variate informaţii şi surse primare, pentru căutare independentă 

sau colaborare; 
-          încurajează descoperirea de noi interpretări, noi probleme deschise, cu 

punerea de întrebări; 
-          utilizează o terminologie cognitivistă, pornind de la procesările mentale 

variate, în construirea sarcinilor de învăţare; 
-          sprijină drumul propriu de înţelegere a conceptelor, urmărind ca 

răspunsurile să reflecte propriile idei, construite independent sau în grup; 
-          adaptează curriculumul dat la situaţii, la strategia și temele/lectiile  

personale. 

Competente atitudinale:  
Să contribuie la formarea de abilităţi teoretice/ practice şi la formarea unor  strategii 
didactice şi metodice, ale viitorului profesor de educație plastică, în predarea 
disciplinei Educaţiei plastică/vizuală.  
Să aibă inițiativa didactică de a concepe lecții deschise cu elevii în muzee , galerii de 
artă, spații culturale, obiective monumentale urbane, pentru a dezvolta la aceștia 
gustul pentru frumos, sentimentul apartenenței la aceste valori, și dezvoltarea 
bagajului estetic extrem de util în educația plastică 
 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare 
Obs. 
 
 

Capitol I Elemente de limbaj plastic 

Subcapitol 1. Punctul plastic 

Subcapitol 2 .  Linia 

Subcapitol3. Forma 

Subcapitol 4. Pata de culoare  

Prelegere,expozeu, analiza plastică, 
conversaţia; observaţiile, 

curs interactiv 
 

4 

Capitol II: Culoarea 

Subcapitol 1Culorile spectrale şi pigmentare 

Subcapitol 2Nonculorile 

Subcapitol 3 Amestecul fizic al culorilor şi nonculorilor 

Subcapitol 4Amestecul fizic al culorilor şi nonculorilor 

Subcapitol  5Contraste cromatice  
  

Prelegere,expozeu, analiza plastică, 
conversaţia; observaţiile, 

curs interactiv 
 

4 

Capitol III : Compoziţia 

Subcapitol 1Compoziţia plastică 

Prelegere,expozeu, analiza plastică, 
conversaţia; observaţiile, 

curs interactiv 
 

4 



Subcapitol 2Compoziţia decorative 

Subcapitol 3 Lucrări din creaţie plastică 
    

Capitol IV: Metode didactice şi mijloace de învăţământ 
utilizate în predarea educaţiei plastice 

Subcapitol 1Metode didactice 

Subcapitol 1Mijloace de învăţământ 
  

Prelegere,expozeu, analiza plastică, 
conversaţia; observaţiile, 

curs interactiv 
 

4 

Capitol V: Creativitatea la preşcolari 
 
Subcapitol 1Creativitatea 

Subcapitol 2Imaginaţia 

Subcapitol 3 Tehnici de lucru utilizate în activităţile plastice 

Prelegere,expozeu, analiza plastică, 
conversaţia; observaţiile, 

curs interactiv 
 4 

Capitol VI: Evaluarea 
Subcapitol 1Particularităţi ale evaluării 

Subcapitol 1Evaluarea iniţială 

Subcapitol 2Evaluarea cumulative (sumativă) 

Subcapitol 3Evaluarea continua (formative) 

Subcapitol 4 Criterii şi itemi de evaluare 
  

Prelegere,expozeu, analiza plastică, 
conversaţia; observaţiile, 

curs interactiv 
 

4 

Capitol VII: Documentele curriculare 
 
Subcapitol 1Programele şcolare 

Subcapitol 1Planificarea calendaristică 

Subcapitol 1Proiectarea unităţilor de învăţare 

Subcapitol 1Proiectul de lecţie 

 

Prelegere,expozeu, analiza plastică, 
conversaţia; observaţiile, 

curs interactiv 
 

4 

 

Bibliografie obligatorie:  

Ailincăi, Corne ,Introducere în gramatica limbajului vizual , Ed. Dacia Cluj-Napoca, 1982  

Cerghit I. – Perfecţionarea lecţiei în şcoală, E.D.P, Bucureşti, 1995  

Cerghit I., Radu T. – Didactica, EDP, Bucuresti1995 

Cerghit I. – Metode de învăţământ, EDP, Bucureşti,1980 

Cristea Ioan- Curentele artei moderne, Ed. Alfa, Bucureşti,2001 

 Demetrescu C. – Culoare, suflet şi retină, Ed. Meridiane, Bucureşti,1965 

Ghid metodologic, MEC /CNC, Bucureşti, 2001 

Dumitrescu, Zamfir    ,Structuri geometrice structuri plastice ,Ed. Meridiane Bucureşti,1987  



Şuşală I. Estetica şi psihopedagogia desenului, culorii şi compoziţie Editura Sigma  Bucureşti  

Maria Cristea, Educație plastică și didactica educației plastice învățământ preșcolar și primar, 2007 

 Nanu Adina – Vezi? Comunicare prin imagine. Editura Vizual. 2002. 

 Pleşu A. – Călătorie în lumea formelor.Editura Meridiane. 1986. Bucureşti. 

M.J. Bartos ,Compozitia in pictura ,Editura Polirom ,Bucuresti ,2009 

 Liviu Lazarescu , Culoarea in artă , Editura Polirom ,Bucuresti ,2009 

Focillon Heri , Viaţa formelor. Editura Meridiane. Bucureşti 1977. 

Gheorghe Ghiţescu ,Antropologia artistică I-II. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti 1981. 

Claude Frontisi , Istoria vizuală a artei. Editura Rao. 

Vasile Florea , Istoria artei româneşti. Editura Litera Internaţională. 2007. 

Fuiorea Vasile, Educație plastică și didactica educației plastice(învățământ preșcolar și primar)Suport de curs 
/lucrări practice Powew Point 

Bibliografie facultativă: 
 
Fuiorea Vasile,  Carte de specialitate. Apa, aerul focul și pământul: teme frecvente ale picturii între figurativ și 

abstract/ Fuiorea Vasile. - Târgu Jiu : Academica Brâncuşi, 2017 
 ISBN 978-973-144-864-0 

Fuiorea Vasile Manual Didactic.Elementele fundamentale în pictură/ Fuiorea Vasile. - Târgu Jiu : Academica 
Brâncuşi, 2017,  ISBN 978-973-144-863-3 

Fuiorea Vasile ,Manual Didactic.Compoziția/ Fuiorea Vasile. - Târgu Jiu : Academica Brâncuşi, 2017ISBN 978-
973-144-862-6 

 

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Conținutul disciplinei răspunde ariilor tematice din domeniu, abordate pe plan național și internațional la 
acest nivel de studii, constituind premise pentru dezvoltarea competențelor profesionale și transversale ale 
studenților. 

 

10. Evaluare 

Tip 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs 

Cunoaşterea terminologiei utilizate  Evaluare sumativă la sfârșitul 
semestrului : Evaluare orală 
 

Evaluare formativă (pe tot 
parcursul semestrului)  
 
Activitati specifice studiului 
individual (teme de educație 
plastică desen, pictură, modelaj 
arte decorative.) 
 
 

50% 
 
 

50% 
 
 
 

Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 



10.5. 
Seminar 

Însuşirea problematicii tratate la curs şi seminar   
 

 
Capacitatea de a utiliza corect noțiunile 
de bază pentru domeniu 
Dobândirea abilităţii de rezolvare a cazurilor 
practice de realizare în conceperea lucrărilor 
Evaluarea argumentelor proprii sau susţinute de 
alţii 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 
Prezență la activitățile de seminar   

10.6. Standard minim de performanţă 
-Standarde minime pentru nota 5:  
• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale de educație plastică și didactica de 
specilitate); 
 
 

-Standarde pentru nota 10:            
• Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor de asimilare                                                              
a limbajului de specialitate și a cunoștințelor din domeniu 

 
           

                 Semnătura titularului de curs: Conf.univ.dr. Vasile Fuiorea        
 
 

                 Semnătura titularului de seminar:  Conf.univ.dr. Vasile Fuiorea         
 
 
 

Data avizării în department,                                                                            Director de department,  
 
 
 
 

         Semnătură Decan 
              

 



                             
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Arta și estetica lui Constantin Brâncuși 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Fuiorea Vasile 
2.3. Titularul activităţilor de seminar  
2.4. Anul de studii I 2.5. Semestrul  II 
2.6. Codul disciplinei UCB.01.4.1.L.C.2.21 2.7. Număr de credite 2 
2.8. Tipul de evaluare C 2.9. Regimul disciplinei DC 

Facultativă 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator  
3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

28 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator  

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri  5 
Tutoriat   
Examinări 2 
Alte activităţi  
3.7. Total ore studiu individual 22 
3.8. Total ore pe semestru 50 
 

 
          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector 
suport electronic de curs; 

 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – cursul se va desfăşura 

online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă platformă 
agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format electronic 
pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

5.2. de desfășurare a 
seminarului 

  

1. Date despre program 
 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2. Facultatea Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație 

Publică 
1.3. Departamentul Litere și Științe ale Educației  
1.4. Domeniul de studii  Ştiinţe ale Educației 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum   
4.2. de competenţe  



6. Competențe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

 
P

ro
fe

si
on

al
e 

CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și preșcolar în 
estetica artei brâncușiene 
CP2. Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ, prin dezvoltarea abilităților practice în 
domeniu. Analiza limbajului plastic sculptural 
CP3. Evaluarea proceselor de învățare, a rezultatelor și a progresului înregistrat. 
CP4. Autoevaluarea și perfecționarea  continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră didactică  
CP5 Competenţe de utilizare a mijloacelor artistice pentru autocunoaştere şi auto exprimare;                      

C
om

pe
te

nţ
e 

   
   

tr
an

sv
er

sa
le

 CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 
CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice desfășurării proiectelor 
și a programelor din domeniul științelor educației (conlucrare cu un grup de profesori in realizarea unui 
proiect de educație vizuala și estetică. Studii despre viața , opera si semnificația sculpturii brâncușiene)                                  
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare, exprimare/analiză vizuală, fixarea unor abilități 
și competențe artistice vizuale în vederea formării și dezvoltării profesionale continue. 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

OG 1.Să contribuie la formarea şi dezvoltarea capacităţii de stimulare a tinerilor în a 
se exprima în urma analizei operei de artă modernă.  Să asigure însuşirea şi 
dezvoltarea unei metodologii de predare a educaţiei artistice/estetice cu ajutorul 
metodelor şi procedeelor didactice specifice didacticii de specialitate .Obiectivele 
acestui curs sunt de a familiariza studenţii, viitori profesori cu opera și semnificația 
sculpturii lui Constantin Brâncuși  
OG 2.Cursanții vor avea competenţa ca prin înţelegerea mijloacele de limbaj 
plastic/sculptural : punct, linia, pata , suprafaţa, volumul, având competența de a se  
exprima  
OG 3.Asigurarea de  competenţe profesionale viitorului îndrumător/profesor  de  
educație plastică și strategii /metode didactice  care să i asigure competențe 
didactice a organiza, conduce şi desfăşura procesul de educaţie estetică și plastică 
din şcoală la disciplina educaţie  vizuală - plastica, să conducă la   dezvoltarea 
gândirii artistico-plastice, calitate specifică a creaţiei vizuale - plastice.  
OG 4.Iniţierea în problema actului de creaţie plastică, descifrarea şi înţelegerea 
operei de artă moderne .Formarea gustului estetic şi combaterea prostului gust , 
cultivarea în rândul elevilor a ideii de valoare estetică și notiunii de frumos artistic 

7.2. Obiectivele specifice Competente cognitive: 
 Recunoaşterea şi înţelegerea principalelor concepte, teorii, orientări ale artelor 
moderne cu aplicabilitate în sculptura lui Constantin Brâncuși; - Analiza, 
interpretarea, corelarea şi aplicarea intra/ interdisciplinară a conceptelor din 
domeniul artistic vizual în demersul didactic; - Utilizarea conceptelor de bază şi a 
teoriilor din domeniul psihopedagogiei pentru a determina progresul elevilor; - 
Justificarea teoriilor şi orientărilor din domeniul psihopedagogiei prin raportare la 
standardele şi obiectivele din documentele curriculare; - Elaborarea de proiecte cu 
ajutorul teoriilor şi conceptelor artistice tradiționale și moderne; - Elaborarea unui 
proiect de cercetare utilizând conceptele, teoriile, paradigmele, orientările actuale 
din domeniul artelor vizuale contemporane și moderne. 
Competente procedurale:  
(a şti să faci) pentru ca profesorul să gestioneze eficient situaţiile profesionale reale 
pe categorii de activităţi: cum să le folosească, să le combine, să le prelucreze, să le 
interpreteze, să ia decizii, să le coreleze, să le sistematizeze, să formuleze noi 
ipoteze şi variante de soluţionare, să le utilizeze în argumentare, să formuleze 
reflecţii. În definirea competenţelor trebuie reliefată capacitatea de a mobiliza într-
un ansamblu resursele cognitive asimilate. Acestea pot fi transpuse pragmatic, în 
conformiate cu particularităţile contextului, pentru a fi valorizate adecvat, fiind 
însoţite de responsabilitate ca atitudine.          

-          încurajează şi acceptă autonomia, initiativele elevilor, studiul 



individual/cercetarea; 
-          încurajează dialogul, valorificând răspunsurile în sinteza finală; 
-          utilizează variate informaţii şi surse primare, pentru căutare independentă 

sau colaborare; 
-          încurajează descoperirea de noi interpretări, noi probleme deschise, cu 

punerea de întrebări; 
-          utilizează o terminologie cognitivistă, pornind de la procesările mentale 

variate, în construirea sarcinilor de învăţare; 
-          sprijină drumul propriu de înţelegere a conceptelor, urmărind ca 

răspunsurile să reflecte propriile idei, construite independent sau în grup; 
-          adaptează curriculumul dat la situaţii, la strategia și temele/lectiile  

personale. 

Competente atitudinale:  
Cunoaşterea principalelor repere privind principiile esenţializării plastice din arta 
lui Brâncuşi. 
Însuşirea unor competenţe estetice privind folosirea un limbaj de specialitate corect, 
în conceptul general al artei lui Brâncuşi 
Identificarea surselor esenţiale ce au stat la baza creaţiei artistului. 
Cunoaşterea şi analiza vizuală minimală a celor mai importante opere din arta lui 
Constantin Brâncuşi din ţară si din marile muzee ale lumii 
Înţelegerea semnificaţiei vizuale - plastice a celor mai referenţiale lucrări din 
diferitele perioade de creaţie 
Să contribuie la formarea de abilităţi teoretice/ practice şi la formarea unor  strategii 
de cercetare /analizare ,  a operei brâncușiene 
Să aibă inițiativa didactică de a concepe lecții deschise cu elevii în muzee , galerii de 
artă, spații culturale, obiective monumentale urbane, pentru a dezvolta la aceștia 
gustul pentru frumos, sentimentul apartenenței la aceste valori, și dezvoltarea 
bagajului estetic extrem de util în educația plastică 
 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Obs. 

Capitol I Premisele artei moderne: impresionismul şi  

postimpresionismul.  

Subcapitol 1.ĽArt  Nouveau..  Sculptura franceză la începutul  

secoluluiXX: Rodin 

 Subcapitol 2.Bourdelle, Maillol și modernitate sculpturii.  

Subcapitol 3.Arta modernă: Curentele artistice  de la  începutul 
secolului XX, Cubismul și expresionismul. 

  

Prelegere,expozeu, analiza plastică, 
conversaţia; observaţiile, 

curs interactiv 
 

2 

Capitol II: .  Constantin Brâncuşi. Repere biografice. 

 Subcapitol 1 Brâncuşi la Şcoala de Arte şi Meserii de la Craiova 

Subcapitol 2 Brâncuşi la Şcoala Naţională de Arte Frumoase din 
Bucureşti  

  

Prelegere,expozeu, analiza plastică, 
conversaţia; observaţiile, 

curs interactiv 
 2 



Capitol III :   Lucrările lui Brâncuşi din perioada  
1904-1907. 

           Subcapitol 1   Începutul sculpturii moderne: Sărutul 

Prelegere,expozeu, analiza plastică, 
conversaţia; observaţiile, 

curs interactiv 
 

2 

Capitol IV: Cuminţenia Pământului. 

 Subcapitol 1 Rugăciunea.Stilizarea mijloc de simbolizare a  
antropomorfismului 

Prelegere,expozeu, analiza plastică, 
conversaţia; observaţiile, 

curs interactiv 
 

2 

Capitol V: Ciclul Păsărilor brâncuşiene. 

Subcapitol 1.Lucrările brâncuşiene de la expoziţia „The Aromory 
Show” din New York.  

Subcapitol 2.Proiectul Fântânii lui Haret. 

 
 

Prelegere,expozeu, analiza plastică, 
conversaţia; observaţiile, 

curs interactiv 
 

2 

Capitol VI: Primele sculpturi din lemn: Fiul risipitor şi Cariatide

le. 

 Subcapitol 1. Vrăjitoarea, Himera, Adam, Cupa lui Socrate. 

Prelegere,expozeu, analiza plastică, 
conversaţia; observaţiile, 

curs interactiv 
 2 

Capitol VII:  Coloanele din lemn 

Subcapitol 1.Obiectele și recuzitele din lemn/soclurile 

Prelegere,expozeu, analiza plastică, 
conversaţia; observaţiile, 

curs interactiv 
 

2 

 

Capitol VIII:  Ciclul Ovoidelor. Măiastra, Pasărea de aur, 

Pasărea in zbor/ Pasărea in eter 

 

Prelegere,expozeu, analiza plastică, 
conversaţia; observaţiile, 

curs interactiv 
 2 

Capitol XIX:  Socrate, Eileen Lane  

Subcapitol 1. Portretele..  

 

Prelegere,expozeu, analiza plastică, 
conversaţia; observaţiile, 

curs interactiv 
 

2 

Capitol X:   Istoricul Ansamblului Monumental „Calea 

Eroilor”.  

Subcapitol 1. Coloana Infinită, Poarta Sărutului, Aleea 

Scaunelor,  

Subcapitol2. Masa Tăcerii. Valenţe inginereşti şi arhitecturale, 
colaborarea cu Ioan Georgescu Gorjean.   

Subcapitol 3.Semnificaţii vizuale. 

 

Prelegere,expozeu, analiza plastică, 
conversaţia; observaţiile, 

curs interactiv 
Vizită de analiză la complexul 

monumental din Tg Jiu 

2 

Capitol  XI:  Spiritul lui Buda (Regele Regilor). Prelegere,expozeu, analiza plastică, 
conversaţia; observaţiile, 

2 



Subcapitol1. Proiectul sculptural Templul din Indore. 

 

curs interactiv 
 

Capitol  XII: Ultimele creaţii brâncuşiene: Ţestoasa 

zburătoare.Bornă de hotar 

Expoziţii cu opere brâncuşiene în țară. 

Subcapitol1. Muzeul Național de Artă al României 

Subcapitol2.Muzeul de Artă «Jean Mihail” Craiova 

 

 

Prelegere,expozeu, analiza plastică, 
conversaţia; observaţiile, 

curs interactiv 
Prelegere,expozeu, analiza plastică, 

conversaţia; observaţiile, 
curs interactiv 

Vizită de analiză  Craiova 
2 

Capitol  XIII: Localizarea operelor brâncuşiene în lume/Paris 

Atelierul din cadrul Muzeului de Artă Modernă 
Centrul   Georges Pompidou. 

 Subcapitol1.Surse folclorice  şi arhaice în opera lui Brâncuşi. 
Brâncuşi şi arta modernă universală. Universalitatea operei 
brâncuşiene.  

Subcapitol2.Moştenirea brâncuşiană şi influenţele asupra artei 
contemporane .   

 

Prelegere,expozeu, analiza plastică, 
conversaţia; observaţiile, 

curs interactiv 
 

2 

Capitol  XIV: Estetica operei brâncuşiene și implicațiile 
ambientale asupra orașului.Opera in oraș versus orașul în operă.  

   Subcapitol1. Aforisme şi texte brâncuşiene. Dimensiunea 
mitologică, filosofică şi simbolică  a   operei lui Constantin 
Brâncuşi. 
 

Prelegere,expozeu, analiza plastică, 
conversaţia; observaţiile, 

curs interactiv 
 2 

Bibliografie obligatorie:  

1. Brezianu, Barbu, Brâncuşi în România, Ed. Bic All, Bucureşti,1998. 

2. Geist, Sidney, Brâncuşi. Un studiu asupra sculpturii, Ed.    Meridiane, Bucureşti, 1973 

 
3. Deac, Mircea, Brâncuşi-surse arhetipale, Ed. Junimea, Iaşi, 1982. 

4. Comarnescu, Petru, Brâncuşi. Mit şi metamorfoză în sculptura contemporană, Ed. Meridiane, Bucureşti, 
1972. 

5. Jianu, Ionel, Brâncuşi, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001 

6. Mocioi, Ion, Brâncuşi: Ansamblul sculptural de la Târgu-Jiu, Comitetul pentru cultură şi artă al 
judeţului Gorj, Tg.-Jiu, 1971. 

 
              7. Giedion-Welcker, Carola, Constantin Brâncuşi, Editura  Meridiane,  Bucureşti, 1981. 

               8. Georgescu-Gorjan, Ştefan, Amintiri despre Brâncuşi, Ed.  „Scrisul Românesc”, Craiova, 1988. 

               9. Pogorilovschi, Ion, Brâncuşi, Apogeul imaginarului, vol.  Brâncuşiana-10, Ed. Fundaţiei “Constantin  



              Brâncuşi”, Tg.-    Jiu, 2000. 
          

        10. Pandrea, Petre, Brâncuşi. Amintiri şi exegeze, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1976. 

 
Bibliografie facultativă: 
 

1. Al-George, Sergiu, Comentarii indiene la Brâncuşi, în Arhaic şi universal, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1981.  

         2. Antonovici, Constantin, Brâncuşi maestrul. Mărturii, amintiri, exegeze, Ed. Semne, 2002. 

3. Eliade, Mircea, Imagini şi simboluri, Ed. Humanitas, Bucureşti,  1994. 

4. Florea, Vasile, Istoria artei româneşti,  Ed. Hyperion, 1991, Chişinău. 
   
5.Frontisi, Claude, Istoria vizuală a artei, Enciclopedia RAO, Bucureşti. 

       
6. Neagoe, Peter, Sfântul din Montparnasse, Ed. Dacia, Cluj, 1977.  

       7. Georgescu-Gorjan, Ştefan, Templul din Indor, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1996. 

       8. Paleolog, Tretie, De vorbă cu Brâncuşi, Ed. Sport - Turism,  Bucureşti, 1976. 

9. Paleolog, Vasile, Georgescu, Brâncuşi - Concepţie urbanistică, în Arta (Bucureşti), nr. 3, p.18-19, 1967. 

10. Paleolog, Vasile, Georgescu, Brâncuşi-Brâncuşi, vol. I, Ed.  Scrisul Românesc, Craiova, 1976. 

11. Paleolog, Vasile, Georgescu, Brâncuşi-Brâncuşi, vol. II, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2002. 

12.Prut, Constantin, Dicţionar de artă contemporană, Ed. Univers enciclopedic, Bucureşti, 2002.  
 
13. Stănculescu, Nina, Brâncuşi. Rugăciune pentru Mileniul III, Ed. Carol Davila, Bucureşti, 2001. 
 
14. Taşcu, Valentin, Ritm vertical, Ed. Clusium, Cluj Napoca, 2000. 

        
       15. Vulcănescu, Romulus, Mitologie română, Ed. Acad. R.S. România, 1987. 
 

    16. Zărnescu, Constantin, Aforismele şi textele lui Brâncuşi,   Ed.  Dacia, Cluj-Napoca, 2004. 

 

 

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Conținutul disciplinei răspunde ariilor tematice din domeniu, abordate pe plan național și internațional la 
acest nivel de studii, constituind premise pentru dezvoltarea competențelor profesionale și transversale ale 
studenților. 

 

10. Evaluare 

Tip 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs 

Cunoaşterea terminologiei utilizate  Evaluare sumativă la sfârșitul 
semestrului :  

 
Evaluare formativă (pe tot 

50% 
 
 
 

Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 



parcursul semestrului)  

Activități specifice studiului 
individual (teme de educație 

plastică desen, pictură, modelaj 
arte decorative.) 

 
50% 

 

10.5. 
Seminar 

Însuşirea problematicii tratate la curs şi seminar    
Capacitatea de a utiliza corect noțiunile 
de bază pentru domeniu 
Dobândirea abilităţii de rezolvare a cazurilor 
practice de realizare în conceperea lucrărilor 
Evaluarea argumentelor proprii sau susţinute de 
alţii 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 
Prezență la activitățile de seminar   

10.6. Standard minim de performanţă 
-Standarde minime pentru nota 5:  
• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale despre opera lui Constantin Brâncuși de la 
Târgu Jiu); 
 

-Standarde pentru nota 10:            
• Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare                                           
a limbajului operei lui Constantin Brâncuși din toate periodele creației sale  

 
           

                 Semnătura titularului de curs: Conf.univ.dr. Vasile Fuiorea        
 
 

                                                   Semnătura titularului de seminar:   
 
 
 

Data avizării în department,                                                                            Director de department,  
 
 

 
Semnătură Decan  



                            
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2 Facultatea  Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3 Departamentul Litere și Științele Educației 
1.4 Domeniul de studii Stiinte ale Educatiei 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar 

1.7. Anul universitar 2020-2021 
 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Limba engleză 1                                                      Cod disciplină: 
                                                                       U.C.B.01.4.1.A.C.1.09 

2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor de 
seminar /laborator/proiect 

Conf.univ.dr. Minodora Otilia Simion 

2.4 Anul de 
studiu 

I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de 
evaluare 

C 2.7 Regimul 
disciplinei 

DC 
Opțională 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs  3.3 seminar/laborator/proiect 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  28 din care: 3.5 curs  3.6 seminar/laborator/proiect 28 
Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 13 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 47  

3.9 Total ore pe semestru 75 

3.10 Numărul de credite 3 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 
4.2 de competenţe Nu este cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului 

 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorulu
i/proiectului 

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector, 
calculatoare conectate la Internet; 
 Desfășurarea seminarului cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – seminarul se va 
desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă 
platformă agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format 
electronic pentru o mai buna înţelegere a materiei. 



 
6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

pe
te
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e 
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  CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și 
preșcolar. 
 CP4. Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a procesului de învățământ și 
a activităților de învățare / integrare socială specifice vârstei grupului țintă 
 CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

  CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 
 CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice desfășurării 
proiectelor și a programelor din domeniul științelor educației                                   
 CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea 
formării și dezvoltării profesionale continue 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Aprofundarea studiului limbii engleze  
 

7.2 Obiectivele specifice  Aprofundarea cunoştințelor de  limbă engleza  prin studierea unor 
texte  autentice 
 Descrierea sistemului gramatical al limbii moderne engleze si 
utilizarea acestuia in producerea si traducerea de texte si in 
interactiunea verbala 
 Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a structurilor gramaticale 
 Abilitatea de a se exprima eficient în scris şi oral; 
 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare 
 Indeplinirea obiectivelor de formare prin activitati de informare 
si prin proiecte de echipa 
 Capacitatea de a aplica creativ, în situaţii profesionale diverse, 
cunoştinţele dobândite 

 
8. Conţinuturi* 

8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 
Observaţii  

I.Revision Exercițiul 
Analiza de text 

2 

II..Hello everybody! 
2.1.Grammar:Vb.to be,Possessive adjectives,Plural of 
nouns 
2.2.Vocabulary:Countries 
 

 
Exercițiul 
Analiza de text 

6 

III.Meeting people 
3.1.Grammar:Vb.to be(questions and 
negations),Possessive’s  
3.2.Vocabulary:The family, Food and drinks 

Exercițiul 
Analiza de text 

6 

IV.Take it easy! 
4.1.Grammar:Present Simple, Verbs 
 4.2.Vocabulary:Jobs 
 

Exercițiul 
Analiza de text 

6 

V..Where do you live? 
5.1.Grammar:There is/are, Prepositions of place 
5.2.Vocabulary:Rooms 

Exercițiul 
Analiza de text 

6 

VI..Revision Exercițiul   2 



Bibliografie obligatorie: 
Soars, Liz and John,New Headway English Course, Oxford University Press, 2011 
 
Bibliografie facultativa: 
Simion, Otilia , Dicu, Camelia , Paicu, Adina, A Practical Course of English, Editura Academică 
“Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 2006 
Murphy, Raymond, English Grammar in Use,Cambridge University Press, 2011 
Brossard, Jean, Gramatica alfabetica a limbii engleze, Teora, Bucureşti, 1998 
 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conținutul disciplinei răspunde ariilor tematice din domeniu abordate pe plan național și internațional 
la acest nivel de studii şi se axează pe dezvoltarea competenţelor profesionale şi a celor transversale în 
concordanţă cu Sistemul Operaţional al Calificărilor din Învăţământul Superior din România în general 
şi specifice Domeniului Ştiinţele Educaţiei, în special. 

 
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 
de evaluare 

10.3 Pondere din nota 
finală 

10.4 Curs Utilizarea corectă a conceptelor studiate 
Capacitatea de a-și argumenta logic 
ideile 
Coerență și originalitate în exprimare 

  

10.5 Seminar Activitate seminarii (include prezenta 
obligatorie, la minim 80% din activități) 

Probă scrisă  
Examinare 
orala (pe 
parcurs) 

50% 
50% 

   
10.6 Laborator    
10.7 Proiect    
10.8 Standard minim de performanţă 
 Obținerea a cel puțin 5 puncte la evaluarea scrisă 
 Prezența la cel puțin 80% dintre seminarii 
 

 
Data completării  Semnătura titularului** de curs                  Semnătura titularului** de  
            seminar/laborator/proiect 
 
...........................   ...........................        Conf.univ.dr.Minodora Otilia Simion 
        
 
 
 

Semnătura directorului de departament 
 
        ........................... 
 
 
          Semnătură Decan 
          ........................... 
 
 
                                                                                                           



                           
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2 Facultatea  Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3 Departamentul Litere și Științele Educației 
1.4 Domeniul de studii Stiinte ale Educatiei 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar 

1.7. Anul universitar 2020-2021 
 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Limba engleză 2                                                      Cod disciplină: 
                                                                       U.C.B.01.4.1.A.C.2.18 

2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor de 
seminar /laborator/proiect 

Conf.univ.dr. Minodora Otilia Simion 

2.4 Anul de 
studiu 

I 2.5 
Semestrul 

II 2.6 Tipul de 
evaluare 

C 2.7 Regimul disciplinei DC 
Opțională 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs  3.3 seminar/laborator/proiect 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  28 din care: 3.5 curs  3.6 seminar/laborator/proiect 28 
Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 22  

3.9 Total ore pe semestru 50 

3.10 Numărul de credite 2 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Limba engleză 1 
4.2 de competenţe Nu este cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului 

 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratoru
lui/proiectului 

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector, 
calculatoare conectate la Internet; 

 Desfășurarea seminarului cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul - seminarului se va 

desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă 
platformă agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format 
electronic pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

 



6. Competenţele specifice acumulate 

C
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 CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și 
preșcolar. 
 CP4. Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a procesului de învățământ și 
a activităților de învățare / integrare socială specifice vârstei grupului țintă 
 CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

  CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 
 CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice desfășurării 
proiectelor și a programelor din domeniul științelor educației                                   
 CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea 
formării și dezvoltării profesionale continue 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Aprofundarea studiului limbii engleze  
 

7.2 Obiectivele specifice  Aprofundarea cunoştințelor de  limbă engleza  prin studierea unor 
texte  autentice 
 Descrierea sistemului gramatical al limbii moderne engleze si 
utilizarea acestuia in producerea si traducerea de texte si in 
interactiunea verbala 
 Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a structurilor gramaticale 
 Abilitatea de a se exprima eficient în scris şi oral; 
 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare 
 Indeplinirea obiectivelor de formare prin activitati de informare 
si prin proiecte de echipa 
 Capacitatea de a aplica creativ, în situaţii profesionale diverse, 
cunoştinţele dobândite 

 
8. Conţinuturi* 

8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 
Observaţii  

I.Revision Exercițiul 
Analiza de text 

2 

II.. Can you speak English? 
2.1Grammar:can, can’t, was/were, could 
2.2.Vocabulary:Countries and languages 
  

 
Exercițiul 
Analiza de text 

6 

III.How long ago? 
3.1.Grammar:Past Simple, Negatives and Ago,  
3.2.Time expressions 

Exercițiul 
Analiza de text 

6 

IV..Food you like 
4.1.Grammar:Count and Uncount Nouns.  
4.2.Do you like?Would you like? A and Some, Much 
and Many.  

Exercițiul 
Analiza de text 

6 

V. Bigger and Better 
 5.1Grammar:Comparatives and Superlatives,  
5.2.Have got 
 

Exercițiul 
Analiza de text 

6 

VI..Revision Exercițiul 2 
Bibliografie obligatorie: 
Soars, Liz and John,New Headway English Course, Oxford University Press, 2011 
 
Bibliografie facultativa: 
Simion, Otilia , Dicu, Camelia , Paicu, Adina, A Practical Course of English, Editura Academică 
“Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 2006 
Murphy, Raymond, English Grammar in Use,Cambridge University Press, 2011 
Brossard, Jean, Gramatica alfabetica a limbii engleze, Teora, Bucureşti, 1998 



 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conținutul disciplinei răspunde ariilor tematice din domeniu abordate pe plan național și internațional la 
acest nivel de studii şi se axează pe dezvoltarea competenţelor profesionale şi a celor transversale în 
concordanţă cu Sistemul Operaţional al Calificărilor din Învăţământul Superior din România în general şi 
specifice Domeniului Ştiinţele Educaţiei, în special. 

 
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 
de evaluare 

10.3 Pondere din nota 
finală 

10.4 Curs Utilizarea corectă a conceptelor studiate 
Capacitatea de a-și argumenta logic 
ideile 
Coerență și originalitate în exprimare 

  

10.5 Seminar Activitate seminarii (include prezenta 
obligatorie, la minim 80% din activități) 

Probă scrisă 
Examinare 
orala (pe 
parcurs) 

50% 
50% 

   
10.6 Laborator    
10.7 Proiect    
10.8 Standard minim de performanţă 
 Obținerea a cel puțin 5 puncte la evaluarea scrisă 
 Prezența la cel puțin 80% dintre seminarii 
 

 
Data completării  Semnătura titularului** de curs                  Semnătura titularului** de  
            seminar/laborator/proiect 
 
...........................   ...........................        Conf.univ.dr.Minodora Otilia Simion 
        
 
 
 
 

Semnătura directorului de departament 
 
        ........................... 
 
 
          Semnătură Decan 
          ........................... 



                            
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2 Facultatea  Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3 Departamentul Litere și Științele Educației 
1.4 Domeniul de studii Stiinte ale Educatiei 

1.5 Ciclul de studii Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar  

1.7. Anul universitar 2020-2021 
 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Limba engleză 3                                                      Cod disciplină: 
                                                                       U.C.B.01.4.1.A.C.3.08 

2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor de 
seminar /laborator/proiect 

Conf.univ.dr. Minodora Otilia Simion 

2.4 Anul de 
studiu 

II 2.5 
Semestrul 

I 2.6 Tipul de 
evaluare 

C 2.7 Regimul disciplinei DC 
Opțională 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs  3.3 seminar/laborator/proiect 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  28 din care: 3.5 curs  3.6 seminar/laborator/proiect 28 
Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 22  

3.9 Total ore pe semestru 50 

3.10 Numărul de credite 2 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Limba engleză 2 
4.2 de competenţe Nu este cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului 

 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/
proiectului 

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector, 
calculatoare conectate la Internet; 
 Desfășurarea seminarului cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul - seminarul se va 
desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă 
platformă agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format 
electronic pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și 
preșcolar. 
 CP4. Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a procesului de învățământ și 
a activităților de învățare / integrare socială specifice vârstei grupului țintă 
 CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 

C
om

pe
te
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e 
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an
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le

  CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 
 CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice desfășurării 
proiectelor și a programelor din domeniul științelor educației                                   
 CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea 
formării și dezvoltării profesionale continue 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Aprofundarea studiului limbii engleze  
 

7.2 Obiectivele specifice  Aprofundarea cunoştințelor de  limbă engleza  prin studierea unor 
texte  autentice 
 Descrierea sistemului gramatical al limbii moderne engleze si 
utilizarea acestuia in producerea si traducerea de texte si in 
interactiunea verbala 
 Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a structurilor gramaticale 
 Abilitatea de a se exprima eficient în scris şi oral; 
 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare 
 Indeplinirea obiectivelor de formare prin activitati de informare 
si prin proiecte de echipa 
 Capacitatea de a aplica creativ, în situaţii profesionale diverse, 
cunoştinţele dobândite 

 
8. Conţinuturi* 

8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 
Observaţii  

I..Revision Exercițiul 
Analiza de text 

2 

II..Getting to Know You 
2. 1.Grammar:Tenses, Questin Words 
2.Social expressions 
 

 
Exercițiul 
Analiza de text 

6 

III. The Way We Live 
3.1.Grammar:Present Tenses  
3.2.Making conversation 

Exercițiul 
Analiza de text 

6 

IV..Let’s Go Shopping 
4.1.Grammar:Quantity 
4.2.Prices and Shopping 

Exercițiul 
Analiza de text 

6 

V.What Do you Want to Do? 
5.1.Grammar:Verb Patterns, Future Intentions 
5.2.How do you feel? 

Exercițiul 
Analiza de text 

6 

VI.Revision Exercițiul 
Analiza de text 

2 

Bibliografie obligatorie: 
Soars, Liz and John,New Headway English Course-Pre-Intermediate, Oxford University Press, 2011 
 
 
Bibliografie facultativa: 
Simion, Otilia , Dicu, Camelia , Paicu, Adina, A Practical Course of English, Editura Academică 
“Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 2006 
Murphy, Raymond, English Grammar in Use,Cambridge University Press, 2011 
Brossard, Jean, Gramatica alfabetica a limbii engleze, Teora, Bucureşti, 1998 



 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conținutul disciplinei răspunde ariilor tematice din domeniu abordate pe plan național și internațional la 
acest nivel de studii şi se axează pe dezvoltarea competenţelor profesionale şi a celor transversale în 
concordanţă cu Sistemul Operaţional al Calificărilor din Învăţământul Superior din România în general şi 
specifice Domeniului Ştiinţele Educaţiei, în special. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 
de evaluare 

10.3 Pondere din nota 
finală 

10.4 Curs Utilizarea corectă a conceptelor studiate 
Capacitatea de a-și argumenta logic 
ideile 
Coerență și originalitate în exprimare 

  

10.5 Seminar Activitate seminarii (include prezenta 
obligatorie, la minim 80% din activități) 

Probă scrisă 
Examinare 
orala (pe 
parcurs) 

50% 
50% 

   
10.6 Laborator    
10.7 Proiect    
10.8 Standard minim de performanţă 
 Obținerea a cel puțin 5 puncte la evaluarea scrisă 
 Prezența la cel puțin 80% dintre seminarii 
 

 
Data completării  Semnătura titularului** de curs                  Semnătura titularului** de  
            seminar/laborator/proiect 
 
...........................   ..........................         Conf.univ.dr.Minodora Otilia Simion 
 
 
 
 
       Semnătura directorului de departament 
 
        ........................... 
 
 
 
 
 
          Semnătură Decan 
          ........................... 
 



                            
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2 Facultatea  Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3 Departamentul Litere și Științele Educației 

1.4 Domeniul de studii Stiinte ale Educatiei 
1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Pedagogia Invatamantulu Primar si Prescolar 

1.7. Anul universitar 2020-2021 
 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Limba engleză 4                                                      Cod disciplină: 
                                                                       U.C.B.01.4.1.A.C.4.15 

2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor de 
seminar /laborator/proiect 

Conf.univ.dr. Minodora Otilia Simion 

2.4 Anul de 
studiu 

II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de 
evaluare 

C 2.7 Regimul 
disciplinei 

DC 
Opțională 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs  3.3 seminar/laborator/proiect 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  28 din care: 3.5 curs  3.6 seminar/laborator/proiect 28 
Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 22  

3.9 Total ore pe semestru 50 

3.10 Numărul de credite 2 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Limba engleză 3 
4.2 de competenţe Nu este cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului 

 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/
proiectului 

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector, 
calculatoare conectate la Internet; 
 Desfășurarea seminarului cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul - seminarul se va 
desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă 
platformă agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format 
electronic pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și 
preșcolar. 
 CP4. Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a procesului de învățământ și 
a activităților de învățare / integrare socială specifice vârstei grupului țintă 
 CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 

C
om

pe
te
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e 
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er
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le

  CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 
 CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice desfășurării 
proiectelor și a programelor din domeniul științelor educației                                   
 CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea 
formării și dezvoltării profesionale continue 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei  

Aprofundarea studiului limbii engleze  
 

7.2 Obiectivele specifice  Aprofundarea cunoştințelor de  limbă engleza  prin studierea unor texte  
autentice 
 Descrierea sistemului gramatical al limbii moderne engleze si utilizarea 
acestuia in producerea si traducerea de texte si in interactiunea verbala 
 Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a structurilor gramaticale 
 Abilitatea de a se exprima eficient în scris şi oral; 
 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare 
 Indeplinirea obiectivelor de formare prin activitati de informare si prin 
proiecte de echipa 
  Capacitatea de a aplica creativ, în situaţii profesionale diverse, cunoştinţele 
dobândite 

 
8. Conţinuturi* 

8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 
Observaţii  

I.Revision Exercițiul 
Analiza de text 

2 

II.Tell me:What’s It Like? 
2. 1.Grammar:Comparatives and Superlatives  
2.2.Descrptions 

Exercițiul 
Analiza de text 

6 

III.. Famous Couples 
3.1.Grammar:Present Perfect and Past Simple, For and 
Since;  
3.2.Tense Revision 
 

Exercițiul 
Analiza de text 

6 

IV.Do’s and Don’ts 
4.1.Grammar:have (got) to,  
4.2.Should and must 
 

Exercițiul 
Analiza de text 

6 

V..Going Places: 
5.1.Time Clauses 
5.2.Conditional Clauses 
 

Exercițiul 
Analiza de text 

6 

VI..Revision Exercițiul 
Analiza de text 

2 

Bibliografie obligatorie: 
Soars, Liz and John,New Headway English Course-Pre-Intermediate, Oxford University Press, 2011 
 
Bibliografie facultativa: 
Simion, Otilia , Dicu, Camelia , Paicu, Adina, A Practical Course of English, Editura Academică 
“Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 2006 



Murphy, Raymond, English Grammar in Use,Cambridge University Press, 2011 
Brossard, Jean, Gramatica alfabetica a limbii engleze, Teora, Bucureşti, 1998 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conținutul disciplinei răspunde ariilor tematice din domeniu abordate pe plan național și internațional la 
acest nivel de studii şi se axează pe dezvoltarea competenţelor profesionale şi a celor transversale în 
concordanţă cu Sistemul Operaţional al Calificărilor din Învăţământul Superior din România în general şi 
specifice Domeniului Ştiinţele Educaţiei, în special. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 
de evaluare 

10.3 Pondere din nota 
finală 

10.4 Curs Utilizarea corectă a conceptelor studiate 
Capacitatea de a-și argumenta logic 
ideile 
Coerență și originalitate în exprimare 

  

10.5 Seminar Activitate seminarii (include prezenta 
obligatorie, la minim 80% din activități) 

Probă scrisă 
Examinare 
orala (pe 
parcurs) 

50% 
50% 

   
10.6 Laborator    
10.7 Proiect    
10.8 Standard minim de performanţă 
 Obținerea a cel puțin 5 puncte la evaluarea scrisă 
 Prezența la cel puțin 80% dintre seminarii 
 

 
Data completării  Semnătura titularului** de curs                  Semnătura titularului** de  
            seminar/laborator/proiect 
 
...........................   ...........................        Conf.univ.dr.Minodora Otilia Simion 
 
 
 
 
 
       Semnătura directorului de departament 
 
        ........................... 
 
 
 
 
          Semnătură Decan 
          ........................... 
 



                             
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Literatură română 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Curelar Mirabela Rely Odette 
2.3. Titularul activităţilor de seminar  
2.4. Anul de studii I 2.5. Semestrul  I 
2.6. Codul disciplinei UCB.01.41.O.D.1.06 2.7. Număr de credite 2 
2.8. Tipul de evaluare C 2.9. Regimul disciplinei DD 

Obligatoriu 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator  
3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

28 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator  

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri   
Tutoriat   
Examinări 2 
Alte activităţi  
3.7. Total ore studiu individual 22 
3.8. Total ore pe semestru 50 
 

 
          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – cursul se va desfăşura 

online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă platformă 
agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în format electronic 
pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

5.2. de desfășurare a 
seminarului 

  

 

1. Date despre program 
 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2. Facultatea Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3. Departamentul Litere și Științe ale Educației  
1.4. Domeniul de studii  Ştiinţe ale Educației 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum   
4.2. de competenţe  



 

6. Competențe specifice acumulate 
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CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și preșcolar. 
CP4. Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a procesului de învățământ și a 
activităților de învățare / integrare socială specifice vârstei grupului țintă 
CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 

C
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pe
te
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le

 CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 
CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice desfășurării proiectelor 
și a programelor din domeniul științelor educației                                   
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea formării și 
dezvoltării profesionale continue 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

             Identificarea si înţelegerea conceptelor de clasicism, premodernism, 
modernism şi postmodernism, relevarea conceptului de poezie/proză 
clasică/premodernă/modernă/postmodernă, prin raportarea la confluenta dintre 
premodernitate, modernitate şi postmodernitate 

7.2. Obiectivele specifice  Dobândirea unor abilităţi de analiză de text şi de interpretare literara; 
iniţiere in problematica literaturii române: structuri spaţio-temporale, 
ipostazele iubirii, imaginea femeii, asumarea celuilalt, coordonatele 
înţelepciunii; sistemul de valori si modelele umane  

 Afirmarea elementelor de originalitate a poeziei şi prozei clasice, 
premoderne şi moderne 

 Însuşirea  limbajului poetic  
 Identificarea  corecta a  faptelor poetice, studiul descriptiv si  aprecierea 

valorii estetice a operei studiate 
 Redactarea şi prezentarea unor eseuri, articole ştiinţifice despre noţiunile 

introduse la curs 
 Manifestarea interesului pentru formele literare premoderne, moderne şi 

postmoderne: memoriu, jurnal intim, reportaj, etc.                                 
 Manifestarea interesului pentru  poezia, proza românească şi pentru critica 

literară. 
 

  8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Obs. 

Prezentarea tematicii şi a bibliografiei 
Repere critice 

expunerea sistematică; conversaţia; 2 

Primele scrieri literare româneşti 
Literatura populară 
Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie 

expunerea sistematică; conversaţia; 
2 

 Poezia, primii poeţi 
Istoriografie şi  literatură 
Cronicarii: Grigore Ureche,  Miron Costin Ion Neculce 
Spiritul renascentist/Dimitrie Cantemir. Opera 
Inceputurile poeziei: Poeţii/Poeţii Văcăreşti 

expunerea sistematică; conversaţia; 

2 

Poezia clasică/Poezia lui Eminescu 
Teme şi motive în lirica eminesciană 

expunerea sistematică; conversaţia; 2 



Proza clasică/Proza filozofică/Proza fantastică 
Proza eminesciană 
I.L.Caragiale 
Dramaturgia 
Proza caragialiană 

expunerea sistematică; conversaţia; 
2 

Ion Creangă 
Arta narativă 
Amintiri din copilarie/Poveştile 
Ioan Slavici 
Nuvelistica/Romanul 

expunerea sistematică; conversaţia; 

2 

Sămănătorism, poporanism, tradiţionlism, simbolism 
Tehnici lirice moderne 
Tudor Arghezi –Etape ale demersului liric; modele poetice/ 
Ontologia poetică argheziană 
Lirica lui Blaga/ Mit arhaic/ mit cultural 
Problematica liricii blagiene  

expunerea sistematică; conversaţia; 

2 

Tehnici lirice moderne 
Poezia lui Ion Barbu 
Etapele liricii barbiene 
George Bacovia – între simbolism şi manierism 
Tehnicile liricii bacoviene 

expunerea sistematică; conversaţia; 

2 

Romanul românesc interbelic între „creaţie” şi „analiză” 
Mihail Sadoveanu/ Ficţiunea poetică, istorica, mitică, fantastică 
si livrescă 
Liviu Rebreanu – nuvelist si romancier 
Ronanul românesc modern şi obiectiv 

expunerea sistematică; conversaţia; 

2 

Romanul psihologic și balzacian 
Camil Petrescu/Romanul psihologic modern 
Sincronizarea cu romanul european interbelic 
G. Călinescu 
Realism balzacian 

expunerea sistematică; conversaţia; 

2 

Amprenta iubirii în raport cu tiparele sociale impuse 
Iubirea –între incompatibilitate şi dorinţă şi acceptare 
Hortensia Papadat Bengescu 
Anton Holban – nuvelist şi romancier 
Proza lui Mircea Eliade 

expunerea sistematică; conversaţia; 

2 

Poezia moderna, neomodernistă şi postmodernă 
Marin Sorescu, Nichita Stănescu, Mircea Dinescu, Ana 
Blandiana, Florin Iaru, etc. 

expunerea sistematică; conversaţia; 

2 

Proza contemporană 
Autori contemporani 
Personalităţi ale criticii literare. 

expunerea sistematică; conversaţia; 

2 

Revalorizarea literaturii române actuale 
Tema la dispoziţia studenţilor în vederea susţinerii examenului 
de finalizare a semestrului 

expunerea sistematică; conversaţia; 

2 



Bibliografie obligatorie: 
1. Mirabela Rely Odette Curelar, Sinteze le literatură română modernă şi contemporană, Editura Academica 

Brâncuşi, Tg-Jiu, 2016. 
2. Mirabela Rely Odette Curelar, Note de curs, Istoria literaturii si civilizaţiei romane Anul III, Ed. Academica 

Brâncuşi, Targu-Jiu, 2010, ISBN 978-973-144-369-0, 238 pag,  
3. Mirabela Rely Odette Curelar, Studii de literatură română modernă, Editura Academica Brâncuşi, Tg-Jiu, 2011, 

ISBN 978-973-144-4512-9, 203 pag. 
4. Mircea Tomuş, Romanul romanului românesc, Ed. 1001, Buc., 1999 
5. Mircea Vulcănescu, Dimensiunea românească a existenţei, Ed. Fundaţiei culturale române, Buc., 1991 
Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române, Ed. Fundaţiei culturale române, Buc., 1997 
Bibliografie facultativă: 

 Eugen Simion, Scriitori români de azi, Ed. CR, Buc., 1976 
 G. Călinescu, Istoria literaturii ROMÂNe la origini până în prezent, Buc., Fundaţia regală pentru literatură 

şi artă, 1941 
 Gerard Genette, Opera artei (1)Imanenţă şi transcendenţă, Ed. Univers, Buc., 1999 
 Gh. Bulgăre, Scriitori români despre limbă şi stil, Ed. Albatros, Buc. 1984 
 Gh. Bulgăre, Marcel Crihană, Limbaj şi artă literară în opera scriitorilor români, Ed. Mondan, Buc. 1997 
 Henryk Markiewi cz., Conceptele ştiinţei literaturii, Ed. Univers, Buc., 1988 
 Hugo Friedrich, Structura liricii moderne, Ed. Univers, Buc., 1998 
 Iorgu Iordan, Limba literară, Ed. Scrisul românesc, Craiova, 1977 
 Jacques Derrida, Scriitura şi diferenţa, Ed. Univers, Buc., 1998  
 Mariana Neţ, O poetică a atmosferei, Ed. Univers, Buc., 1998 

 
 
9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Conținutul disciplinei răspunde ariilor tematice din domeniu abordate pe plan național și 
internațional la acest nivel de studii, constituind premise pentru dezvoltarea competențelor profesionale și 
transversale ale studenților 
 
10. Evaluare 

Tip 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs 

Cunoaşterea terminologiei utilizate  Evaluare sumativă la sfârșitul 
semestrului :  

 
Evaluare formativă (pe tot 

parcursul semestrului)  

 

Activitati specifice studiului 
individual (teme de casă, proiecte 
individuale sau in echipa etc.) 

50% 
 

50 % 
 

Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 

10.5. 
Seminar 

Însuşirea problematicii tratate la curs şi seminar   
 

 
Capacitatea de a utiliza corect noțiunile 
de bază 
Dobândirea abilităţii de rezolvare a cazurilor 
practice 
Evaluarea argumentelor proprii sau susţinute de 
alţii 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 
Prezență la activitățile de seminar   

10.6. Standard minim de performanţă 
-Standarde minime pentru nota 5:  
• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 
 



-Standarde pentru nota 10:            
• Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare                              
a limbajului de specialitate 

 
           

                                                                 Semnătura titularului de curs:          
 
 

                                                              
 
 

Semnătura titularului de seminar:   
 
 
 
 

Data avizării în department,                                                                            Director de department,  
 

 

 

 

              Semnătură Decan,  



                        
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 
 

FIŞA  DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu  
1.2 Facultatea  Științe ale Educației, Drept și Administrație  Publică 

1.3 Departamentul Litere și Științele Educației  

1.4 Domeniul de studii Științe ale educației 
1.5 Ciclul de studii Licența 

1.6 Programul de studii/Calificarea Pedagogia învățământului  primar și preșcolar 
1.7 An universitar 2020-2021 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Logică și argumentare Cod disciplină:  
UCB.01.4.1.A.C.6.15 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Sorin Purec 
2.3 Titularul activităţilor de 
seminar /laborator/proiect 

Lect.univ.dr. Pînișoară Iulian 

2.4 Anul de 
studiu 

III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de 
evaluare 

C 2.7 Regimul 
disciplinei 

DC 
Opțional 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână  4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator/proiect 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator/proiect 28 
Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 22 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 44  

3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite 4 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 
4.2 de competenţe Nu este cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, 
videoproiector; 
Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul - cursul se va 
desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau 
altă platformă agreată sau prin transmisiune TV. Se vor pune la dispoziţia 
studenţilor materiale în format electronic pentru o mai buna înţelegere a 
materiei. 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, 
videoproiector; 
Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul - seminarul se va 



desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau 
altă platformă agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în 
format electronic pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

C
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e 
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 CP1.Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și 
preșcolar cu accent interdisciplinar. 
CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în 
carieră 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an
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er
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le

 CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 
CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice 
desfășurării proiectelor și a programelor din domeniul științelor educației                                  
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în 
vederea formării și dezvoltării profesionale continue 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei  

Familiarizarea cu procedeele logice de intemeiere argumentativa si cu erorile 
logice ce se pot produce atunci cand se incalca o regula logica în vederea 
dobândirii de abilități practice privind cercetarea. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

1.Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare  
- Cunoaşterea specificului logicii ca disciplină autonomă, conştientizarea şi 
dobândirea abilităţii de a raţiona corect şi eficient, creşterea capacităţii de a 
argumenta şi contra-argumenta filosofic, deprinderea de a gândi, de a se exprima 
şi de a comunica într-un stil ştiinţific, clar, riguros şi nu mai puţin convingător 
 - Să poată identifica structurile formale ale gândirii, să le aducă la un stadiu de 
formalizare suficient de clar spre a putea “decupa” principiile logice ale gândirii, 
legile logice şi normele de gândire corectă ce derivă der aici; 
  -  Să poată opera clar şi eficient cu principalele categorii ale logicii ca disciplină 
ştiinţifică, iar pe această bază, să poată identifica şi explica erorile curente de 
raţionare 
 2.Instrumental-aplicative  
 – Folosirea adecvată a terminologiei de bază şi identificarea în texte a conceptelor 
studiate precum şi explicarea acestora; 
 – Selectarea termenilor adecvaţi în exprimare, în funcţie de tema pusă în discuţie 
  -  Să cunoască şi să aplice corect principiile logicii 
  -  Să definească şi să clasifice corect  
  -  Să realizeze inferenţe immediate şi mediate cu propoziţii categorice 
  -  Să poată aduce propoziţiile din limbajul comun la forma standard a 
propoziţiilor categorice 
  -  Să recunoască încălcările regulilor de silogism şi să corecteze, formal, erorile 
de argumetare silogistică 
  -  Să recunoască sofismele în argumetare şi să le poată respinge 
  -  Să poată crea unităţi de argumetare după modelele clasice  
  -  Să dezbată critic cu respectarea regulilor dezbaterii 
3.Atitudinale  
    - Formarea conştiinţei de sine care să orienteze şi motiveze conduite;  
     - Exersarea unei conduite acceptate în contexte sociale diverse;  
     - Atitudine civică în baza raportului individ/grup social 
     - Cultivarea unei atitudini critice faţă de realitatea socială şi a disponibilităţii 
de asumare a responsabilităţii unor soluţii propuse pentru îmbunătăţirea realităţii 
sociale 

 
8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 
Observaţii 



1. Comunicarea. Abordari ale comunicării. 
Logică – argumentare - comunicare  

Expunerea, Conversația 
euristică, Explicația, 
Demonstrația 

2 

2. Ce este argumentarea?  
Natura argumentării 
Utilitatea argumentării 
Limite ale folosirii argumetării 
Standarde etice pentru argumetare 

Expunerea, Conversația 
euristică, Problematizarea, 
Explicația, Demonstrația, 
Exercițiul  

2 

3. Principiile logicii Expunerea, Conversația 
euristică, Problematizarea, 
Explicația, Demonstrația, 

Exercițiul 

2 

4. Termenii. Propoziţii categorice Expunerea, Conversația 
euristică, Problematizarea, 
Explicația, Demonstrația, 
Exercițiul 

2 

5. Inferenţe inediate cu propoziţii categorice Expunerea, Conversația 
euristică, Problematizarea, 
Explicația, Demonstrația, 
Exercițiul 

2 

6. Silogismul Expunerea, Conversația 
euristică, Problematizarea, 
Explicația, Demonstrația, 
Exercițiul  

2 

7. Forme speciale de argumentare silogistică Expunerea, Conversația 
euristică, Problematizarea, 
Explicația, Demonstrația, 
Exercițiul  

2 

8. Sofisme. Argumetarea sofistică (între logică şi 
retorică) 

Expunerea, Conversația 
euristică, Problematizarea, 
Explicația, Demonstrația, 
Exercițiul  

2 

9. Definiţia şi clasificarea Expunerea, Conversația 
euristică, Problematizarea, 
Explicația, Demonstrația, 
Exercițiul  

2 

10. Argumentarea – logică sau pragmatică. 
Argumentarea ca discuţie critică 

Expunerea, Conversația 
euristică, Problematizarea, 
Explicația, Demonstrația, 
Exercițiul  

2 

11. Argumentarea. Elementele argumentarii. 
Regulile argumentarii 

Expunerea, Conversația 
euristică, Problematizarea, 
Explicația, Demonstrația, 
Exercițiul  

2 

12. Cearea unei unităţi de argumentare. Modelul 
de argumetare propus de St. Toulmin. 
Argumentele simple, argumentele în lanţ şi 
argumentele ciorchine 

Expunerea, Conversația 
euristică, Problematizarea, 
Explicația, Demonstrația, 
Exercițiul  

2 

13. Tipuri de argumentări Expunerea, Conversația 
euristică, Problematizarea, 
Explicația, Demonstrația, 
Exercițiul  

2 

14. Tehnici de prezentare a argumentelor. Cum se 
câştigă credibilitatea 

Expunerea, Conversația 
euristică, Problematizarea, 
Explicația, Demonstrația, 
Exercițiul  

2 

Bibliografie obligatorie: 
1. Sorin Purec, Logică și argumentare, Tărgu Jiu: Academica Brâncuși, 2013 
2. Dragan Stoianovici, Teodor dima, Andrei Marga, Logica generala, Ed. Didactica si Pedagogica, 

Bucuresti, 1991 
 



Bibliografie facultativă: 
1. Andrei Marga, Rationalitate, comunicare, argumentare, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1991 
2. Andrei Marga, Metodologie si argumentare filosofica, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1992 
3. Douglas Walton, Informal Logic. A Handbook for Critical Argumentation, Cambridge University 

Press, 1989 
4. Stephen Toulmin, The Use of Arguments, Cambridge University Press, 1974 
8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii  
1. Logică și argumentare. Etica argumentării Exercițiul, Micropredarea, 

Problematizarea, Explicația, 
Demonstrația 

2 

2. Principiile logicii. Demonstrarea principiilor. 
Exerciții 

Exercițiul, Micropredarea, 
Problematizarea, Explicația, 
Demonstrația 

2 

3. Raporturile logice între termeni. Raporturile 
logice între propozițiile categorice 

Exercițiul, Micropredarea, 
Problematizarea, Explicația, 
Demonstrația 

2 

4. Conversiunea și obversiunea. Exerciții  Exercițiul, Micropredarea, 
Problematizarea, Explicația, 
Demonstrația 

2 

5. Regulile silogismelor. Exerciții Exercițiul, Micropredarea, 
Problematizarea, Explicația, 
Demonstrația 

4 

6. Sofisme și paralogisme. Exerciții  Exercițiul, Micropredarea, 
Problematizarea, Explicația, 
Demonstrația 

4 

7. Argumentarea și retorica Exercițiul, Micropredarea, 
Problematizarea, Explicația, 
Demonstrația 

2 

8. Decalogul discuției critice Exercițiul, Micropredarea, 
Problematizarea, Explicația, 
Demonstrația 

2 

9. Modelul de argumetare propus de St. Toulmin. 
Argumentele simple, argumentele în lanţ şi 
argumentele ciorchine 

Exercițiul, Micropredarea, 
Problematizarea, Explicația, 
Demonstrația 

4 

10. Argumentare și credibilitate Exercițiul, Micropredarea, 
Problematizarea, Explicația, 
Demonstrația 

2 

11. Recapitulare generală Exercițiul, Explicația 2 
Bibliografie obligatorie: 

3. Sorin Purec, Logică și argumentare, Tărgu Jiu: Academica Brâncuși, 2013 
4. Dragan Stoianovici, Teodor dima, Andrei Marga, Logica generala, Ed. Didactica si Pedagogica, 

Bucuresti, 1991 
Bibliografie facultativă: 
1. Karyn C. Rybacki, Donald J. Rybacki, O introducere în arta argumentării. Pledarea şi respingerea 

argumentelor, Polirom, 2004  
2. Karyn C. Rybacki, Donald J. Rybacki, Arta argumetării. Manualul profesorului şi compendiu de teste, 

Polirom, 2005 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, 
procese, proiecte asociate domeniului. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere 
din nota finală 



10.4 Curs 1. Cunoștințele  insușite  
2. Utilizarea corectă a conceptelor 

studiate 
3. Capacitatea de a-și argumenta logic 

ideile 
4. Coerență și originalitate în 

exprimare  

Evaluare sumativă la 
sfârșitul semestrului: 
Examinare orală 

50% 

10.5 Seminar Activitate seminarii, răspunsuri, 
participare 

Evaluare formativă 
(pe tot parcursul 
semestrului)  
Activitati specifice 
studiului individual 
(teme de casă, proiecte 
individuale sau in 
echipa etc.) 

20% 

Testare finală Evaluare orală 30% 
10.6 Laborator -   
10.7 Proiect -   
10.8 Standard minim de performanţă 
 Nota 5 se acordă pentru răspunsul corect la una din întrebările de 3 puncte + participarea la activitățile de seminar  
 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs                  Semnătura titularului de  
            seminar/laborator/proiect 
 
...........................        PROF.UNIV.DR.  SORIN PUREC   LECT.UNIV. IULIAN PÎNIȘOARĂ 
 
 
 
        
 

Semnătura directorului de departament 
 
        ........................... 
 
 
 
 
          Semnătură Decan 
          ........................... 
 
 
 



                        
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

    1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învãţãmânt superior Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2 Facultatea  FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, DREPT ȘI 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
1.3  Departamentul                                   Litere și Stiințele Educației 
1.4 Domeniul de studii                 Științe ale educației 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii    Pedagogia Învățământului Preșcolar și Primar 
1.7 Anul universitar 2020-2021 

 
    2. Date despre disciplinã 
2.1 Denumirea disciplinei              Managementul programelor și 

proiectelor educaționale 
Cod disciplina 
UCB.01.4.1.A.S.5.13 

2.2 Titularul activitãţilor de curs    Profesor univ. dr. George Niculescu 
2.3 Titularul activitãţilor de seminar Lector univ. dr. Alina Holt 
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 5 2.6 Tipul de 

evaluare 
C 2.7 Regimul 

disciplinei 
DS 
Opțional 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitãţilor didactice) 
 
3.1 Numãr de ore pe sãptãmânã          

4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar 2 

3.4 Total ore din planul de învãţãmânt 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul dupã manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             20 
Documentare suplimentarã în bibliotecã, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren                               10 
Pregãtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   14 
Tutoriat  
Examinãri   2 
Alte activitãţi ..................................                                      - 
3.7 Total ore studiu individual      44 
3.9 Total ore pe semestru            100 
3.10 Numãrul de credite              4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 
4.2 de competenţe Nu este cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului 

Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul - cursul se va desfăşura 
online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă platformă 
agreată sau prin transmisiune TV. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale 
în format electronic pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului
/proiectului 

Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
Desfășurarea seminarului cu respectarea normelor de etică universitară; 
Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul - seminarul se va 



desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă 
platformă agreată sau prin transmisiune TV. Se vor pune la dispoziţia 
studenţilor materiale în format electronic pentru o mai buna înţelegere a 
materiei. 

 
 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
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CP1.Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și 
preșcolar cu accent interdisciplinar. 
CP4. Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a procesului de 
învățământ și a activităților de învățare / integrare socială specifice vârstei grupului țintă 
CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în 
carieră 
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 CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 

CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice 
desfășurării proiectelor și a programelor din domeniul științelor educației                                   
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea 
formării și dezvoltării profesionale continue 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Formarea de competenţe şi deprinderi în domeniul managementului 
proiectelor în educație , fundamentate pe abilităţi în domeniul 
organizării, coordonării, relaţionării, programării şi elaborării 
proietelor. 

7.2 Obiectivele specifice Cunoaşterea şi înţelegerea de către studenţi a filosofiei  elaborarii  
proiectelor in domeniul educației; 
Dezvoltarea competenţelor care vizează elaborarea unui proiect  şi 
efectuarea,etapă cu etapă, ,a muncii de elaborare proiecte 
Formarea de deprinderi şi abilităţi de folosire a metodelor şi 
tehnicilor de cercetare privind implementarea proiectelor. 
Formarea atitudinilor corespunzătoare elaborării și implementării 
unui proiect 

 
8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 
Observaţii 

TEMA 1. POLITICA EUROPEANA ŞI  PROGRAMELE 
DIN DOMENIUL CERCETARII SI EDUCATIEI;   2 ore 
Politica europeană şi  programele europene 
Programe şi  Proiecte Europene din domeniul cercetării si 
educației; 
Concepte de bază privind programele europene 
Tipuri de programe europene din domeniul cercetării si 
educației; 
Programe Centralizate –Proiectele Europene Comune  
Programe Descentralizate  
Beneficiarii programelor europene din domeniul cercetării si 
educației; 
Strategia de abordare a proiectelor europene din domeniul 
cercetării si educației; 
Principalele caracteristici ale programelor şi  proiectelor 
europene din domeniul cercetării si educației;. 

Prelegere şi discuţie 
interactivă 

 

2  

TEMA 2. ELABORAREA PROPUNERILOR DE 
PROIECT                        
Sistemul Managementului Ciclului de Proiect (PCM) 

Prelegerea şi discuţie 
interactivă 

 

8 



Ciclul rezolvării problemelor  
Ciclul (etapele şi  fazele) derulării unui proiect  
Identificarea şi  analiza proiectului 
Analiza grupurilor de interese  
Politica Instituţională 
Analiza problemelor 
Analiza obiectivelor 
Stabilirea obiectivelor 
Gruparea obiectivelor 
Alegerea strategiei  
Redactarea proiectului 
Definirea logicii proiectului - Matricea Cadru Logic 

Structura matricei logice 
Completarea matricei logice 
Transpunerea obiectivelor în schema logică 
Precizarea prezumţiilor şi riscurilor 
Stabilirea indicatorilor 
Întocmirea programului de activitate 

Stabilirea pachetelor de lucru 
Stabilirea principalelor activităţi 
Defalcarea principalelor activităţi în sarcini 

gestionabile 
Succesiunea şi dependenţa activităţilor 
Precizarea duratei activităţilor 
Repere/Indicatori de proces 
Definirea competenţelor necesare 
Alocarea sarcinilor pe activităţi 
Metode şi  instrumente de prezentare a programului de 

activitate 
Utilizarea Programului Microsoft Project la elaborarea 

programului de activitate 
Elaborarea bugetului proiectului 

Principiile de finanţare ale UE 
Costuri eligibile şi  costuri ineligibile  
Stabilirea bugetului pe categorii de costuri 

Costuri directe 
Costuri indirecte 

Stabilirea costurilor recurente  
Calculul costurilor salariale 
Costuri pentru un proiect de investiţii 
Sursele de finanţare şi cofinanţarea 
Contribuţia la cofinanţarea proiectelor din surse 

naţionale şi regionale 
Parteneriatul public privat în finanţarea proiectelor 
Utilizarea ratelor de schimb 

Evaluarea şi selecţia propunerilor de proiecte din domeniul 
cercetarii si educatiei; 
Licitaţiile de propuneri de proiecte  
Pachetul de documente informative şi formulare al licitaţiei de 
proiecte 
Eligibilitatea proiectelor 
Evaluarea Proiectelor Europene Comune şi  a Proiectelor  
FEDR 

Aspectele orizontale în evaluarea propunerilor de 
proiecte 

Criteriile şi  procedurile de evaluare a propunerilor de 
proiect  

Evaluarea administrativa 



Evaluarea tehnica 
Evaluarea financiara 
Ierarhizarea proiectelor 
Procedura de selecţie a proiectelor din domeniul 

cercetarii si educatiei; 
TEMA 3.  POLITICA EUROPEANA DE DEZVOLTARE  
REGIONALĂ   
Politica de dezvoltare regionala în UE şi  în statele membre 
Obiective de dezvoltare  
Structuri teritorial-statistice în UE şi  România  
Politica de dezvoltare regională în România 
Politica şi  Instrumentele de solidaritate ale Uniunii 
Europene  
Principiile generale 
principiul programării, 
principiul parteneriatului, 
principiul adiţionalităţii, 
principiul monitorizării, controlului şi evaluării. 
principiul subsidiarităţii 
Obiectivele de intervenţie 
Convergenta   
Competitivitate regionala şi  ocuparea forţei de munca 
Cooperare teritoriala europeana 
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 
Proiecte şi  Beneficiari eligibili în FEDR 
Fondul Social European (FSE) 
Fondul de Coeziune (FC) 
Fondul European pentru Agricultura şi  Dezvoltare Rurala 
(FEADR) 
Fondul European pentru Pescuit (FEP) 
Domeniile de Finanţare (Măsuri Eligibile) pentru fiecare Fond 
funcţie de Obiectivele de Intervenţie  
Priorităţi orizontale 
Dezvoltarea durabilă 
Politica de egalitate de şanse 
Societatea informaţională 
Procesul de implementare 
Beneficiarii ţintă 
Resurse Bugetare 
Surse de informare privind Fondurile Structurale 

Prelegere şi discuţie 
interactivă 

 

6 

TEMA 4. IMPLEMENTAREA şi  MANAGEMENTUL 
FONDURILOR STRUCTURALE în ROMANIA                                                            
Schema de implementare a Fondurilor Structurale în 
România 
Planuri sectoriale, planuri regionale de dezvoltare 
Priorităţile de dezvoltare şi rolul lor în alegerea temelor pentru 
propunerile de proiecte 
Autorităţile de management şi  de autorităţile de plată 
Programele Operaţionale Sectoriale  
Programul Operaţional Sectorial – Creşterea Competivităţii 
Economice ( POS – CCE) 
Prioritatea I: Creşterea competitivităţii prin îmbunătăţirea 
accesului pe piaţă al întreprinderilor, în special al IMM-urilor 
Prioritatea II:  Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 
prin promovarea cercetării şi inovării şi accelerarea dezvoltării 
societăţii informaţionale 
Prioritatea III: Îmbunătăţirea eficientei energetice şi 
valorificarea resurselor regenerabile de energie 

Prelegere şi discuţie 
interactivă 

 

6 



Obiective specifice 
Beneficiarii potenţiali 
Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor 
Umane (POS – DRH) 
Prioritatea 1: Dezvoltarea capitalului uman 
Prioritatea 2: Promovarea ocupării depline 
Prioritatea 3: Promovarea incluziunii sociale 
Obiective specifice 
Beneficiarii potenţiali 
Programul Operaţional Sectorial – Mediu (POS - M) 
Prioritatea 1: Îmbunătăţirea standardelor de viaţă prin 
modernizarea utilităţilor publice  
Prioritatea 2: Îmbunătăţirea sistemelor de management 
sectorial de mediu 
Prioritatea 3: Asistenţă tehnică 
Strategii sectoriale: Apă, Aer, Deşeuri, Protecţia naturii 
Programul Operaţional Sectorial – Transport (POS – T) 
Prioritatea 1: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de 
transport trans-europene şi a reţelelor de legătură  
Prioritatea 2: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de 
transport de interes naţional şi îmbunătăţirea serviciilor aferente 
Prioritatea 3: Dezvoltarea durabilă a sectorului transporturi 
Prioritatea 4: Asistenţă Tehnică 
Obiective specifice în sectoarele rutier, feroviar, naval, aerian. 
Programul Operaţional Sectorial - Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative (POS – DCA) 
Axele prioritare 
Axa 1 : Întărirea intervenţiilor de politici publice în 
administraţia centrală 
Axa 2 : Dezvoltarea capacităţii de îmbunătăţire a performanţei 
serviciilor în administraţia locală 
Axa 3 : Asistenţă tehnică 
Domenii majore de intervenţie 
Obiective specifice 
Programul Operaţional Regional (POR) 
Prioritatea 1: Îmbunătăţirea infrastructurii  publice regionale şi 
locale 
Prioritatea 2: Consolidarea mediului de afaceri regional şi 
local 
Prioritatea 3: Dezvoltarea turismului regional şi local 
Prioritatea 4: Dezvoltare urbană durabilă 
Beneficiarii potenţiali 
Programul Operaţional de Asistenţă Tehnică (POAT) 
Axa prioritară 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor 
structurale şi coordonarea programelor  
Axa prioritară 2: Dezvoltări viitoare şi sprijin pentru 
funcţionarea Sistemului Informatic Unic de Management 
Axa prioritară 3: Diseminarea informaţiei şi promovarea 
instrumentelor structurale. 
Coerenta cu politicile naţionale şi  comunitare 
Complementaritatea POS-urilor cu Programele Operaţionale 
POR şi  POAT 
Programele Complement 
Implementarea Programelor  
Identificarea proiectelor ce pot fi propuse spre finanţare din 
Fondurile Structurale  
Exemple de proiecte din state membre ale Uniunii Europene 



Surse de informare privind Implementarea şi Managementul 
Fondurilor Structurale în Romania 

TEMA 5. METODE DE PRELUCRARE ŞI 
ANALIZĂ CANTITATIVĂ A DATELOR 

Scalarea (măsurarea) variabilelor. 
Sistematizarea datelor colectate  prin centralizare şi 

grupare/clasificare. Principiile fundamentale ale grupării 
datelor. Prezentarea datelor centralizate şi grupate sub forma 
seriilor statistice, a tabelelor şi graficelor. Regulile analizei 
datelor din tabel. Diversitatea reprezentările grafice. 

Calcularea indicatorilor economico-statistici. Indicatorii 
relativi: de structură, de coordonare, ale dinamicii, ale realizării 
programului, de intensitate. 

Indicatorii tendinţei centrale: mediile, modul, mediana, 
quartila, decila. Indicatorii variaţiei: amplitudinea absolută şi 
relativă a variaţiei, abaterea individuală absolută şi relativă, 
abaterea mediei liniară, abaterea standard, dispersia, 
coeficientul de variaţie. 

Indicatorii formei de distribuţie: coeficientul de asimetrie 
şi coeficientul de concentrare. 

Indicatorii de tendinţă: modificarea absolută, indicele de 
modificare: ritmul de modificare, ritmul mediu de modificare, 
valoarea absolută a 1% din ritm. 

Prelegere şi discuţie 
interactivă 
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TEMA 5. PROGRAME CENTRALIZATE –
PROIECTELE EUROPENE COMUNE                                                                    
Programul Cadru 7 
Cooperare 
Idei 
Mobilităţi Marie Curie 
Platforme Tehnologice 
Găsirea de parteneri 
Găsirea de propuneri de proiecte 
Redactarea propunerilor de proiect  
Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii ( LifeLong 
Learging Program-LLP). 
Proiecte  Leonardo da Vinci 
Proiecte  Comenius 
Proiecte  Erasmus 

Proiecte  Grundtvig 

Prelegere şi discuţie 
interactivă 
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Bibliografie obligatorie: 
1.Neagu Mircea, Managementul proiectelor europene, Editura Fundația România  de Mâine, Bucuresti, 
2019 
2.Niculescu George, Managementul programelor și proiectelor educaționale, Editura Academica 
Brâncusi, Târgu-Jiu, 2021  
3. Niculescu George  et al., Microgenesis Elaborarea şi implementarea unui proiect de cercetare 

ştiinţifică. Proiectul Oltcultour,  Editura Academică Brancuşi, Târgu-Jiu, 2015 
Bibliografie facultativă: 
4. Niculescu G.,   Caragea A, Jinaru A. Simulări şi proiecte de management, Editura  Academica 
Brâncuşi, Târgu Jiu, 2008 
8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii  
1. Prezentarea structurii unui proiect, cu precizarea 
elementelor necesare   

Exemplu practic 2 

2. Identificarea temei de proiect, a scopului și 
obiectivelor proiectului  

Dezbatere, exemplu practic 2 

3. Aplicarea cadrului logic pentru tema de proiect 
identificată, realizarea etapei de analiză  

Dezbatere, exemplu practic 2 



4. Stabilirea activităţilor,  a reperelor de timp şi  
financiare,  

Dezbatere, exemplu practic 2 

5. Realizarea etapei de planificare, cu completarea 
matricii cadru logic 

 

Dezbatere, exemplu practic   2 

6. Aplicaţii privind managementul resurselor; Necesarul 
de resurse în diferite tipuri de proiecte; realizarea unui 
model input-output 

Dezbatere, exemplu practic   2 

7. Aplicaţii privind folosirea instrumentelor specifice 
managementului timpului (agenda, matricea 
priorităţilor, diagrama Gantt, analiza drumului critic)  

Dezbatere, exemplu practic   2 

8. Aplicaţii privind determinarea tipurilor de 
benchmarking în diferite proiecte  

Dezbatere, exemplu practic   2 

9. Aplicaţii privind determinarea riscurilor ce pot apărea 
în diferite tipuri de proiecte   

Dezbatere, exemplu practic   2 

10. Aplicarea elementelor de monitorizare control şi 
evaluare pe parcursul unui proiect, utilizarea buclei de 
control 

Dezbatere, exemplu practic   2 

11. Elaborarea planurilor de contingenţă în cadrul 
proiectelor publice şi private  

Dezbatere, exemplu practic   2 

12. Aplicaţii privind elaborarea bugetului în diferite 
tipuri de proiecte 

Dezbatere, exemplu practic   2 

13. Exemple privind încheierea proiectelor, riscuri 
privind finalizarea defectuoasă a proiectelor  

Dezbatere, exemplu practic   2 

14. Transpunerea proiectului folosind ca instrument de 
lucru Microsoft project 

Dezbatere 2 

 
Bibliografie obligatorie lucrări practice 

1. Niculescu George, Managementul programelor și proiectelor educaționale, Editura Academica 
Brâncusi, Târgu-Jiu, 2021 
2. Niculescu George,  et al., Microgenesis Elaborarea şi implementarea unui proiect de cercetare ştiinţifică. 
Proiectul Oltcultour. Editura Academică Brancuşi, Târgu-Jiu, 2015 
2.Niculescu G.,   Caragea A, Jinaru A. Simulări şi proiecte de management, Editura  Academica Brâncuşi, 
Târgu Jiu, 2008 
Bibliografie opţională lucrări practice 

3. Niculescu G.,  Enea C.  Managementul serviciilor, Editura  Universitaria Craiova, Craiova 2007 
4. Radu Victor, Managementul proiectelor, Editura Universitară, Bucureşti, 2008. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cunoaşterea conţinuturilor disciplinei Proiectarea și implementarea proiectelor educaționale se va  
concretiza în mediul universitar  prin simularea de proiecte, dar şi prin elaborarea unor proiecte specifice 
mediului educațional. Instituțiile de învățământ au nevoie de specialişti care să ştie să elaboreze proiecte 
pentru atragerea de fonduri europene pentru instituțiile de învățământ și educație. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 
de evaluare 

10.3 Pondere din nota 
finală 

10.4 Curs  Cunoștințele  insușite  
 Utilizarea corectă a conceptelor 

studiate 

Examinare 
orală - 

Evaluare 
sumativă 
 
 

50% 
 



10.5 Seminar - Capacitatea de a elabora o lucrare 
de cercetare ştiinţifică  

Evaluare  pe 
parcurs 

Susţinerea 
unui proiect 

50% 

10.8 Standard minim de performanţă 
 Nota 5 se acordă pentru răspunsul corect la una din întrebările/temele de 3 puncte + prezentare lucrare 

ştiinţifică  (evaluare nota 5): 
 - elementele componente ale unui proiect; 
 - cunoașterea formulării obiectivelor cu exemplificare; 
 - justificare unui proiect cu o temă stabilită. 
 - managementul unui proiect. 
 
 Data completării               Semnătura titularului de curs           Semnătura titularului de seminar 
                                                     Prof. univ. dr. George Niculescu          Lector. univ. dr. Alina Holt 
 
                                                                   
 
 
  
 
    Data avizării în departament                                            Semnătura directorului de departament 
 
       ........................                                                                                  ..........................  

        

 

Semnătură Decan 
             ........................... 

 



                             
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Deontologie pedagogică 
2.2. Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Andreea-Mihaela Cilibiu 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Andreea-Mihaela Cilibiu 
2.4. Anul de studii III 2.5. Semestrul  II 
2.6. Codul disciplinei UCB.01.4.1.A.S.6.14 2.7. Număr de credite 4 
2.8. Tipul de evaluare C  2.9. Regimul disciplinei DS 

Opțională  
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 
3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri  12 
Tutoriat   
Examinări 2 
Alte activităţi  
3.7. Total ore studiu individual 44 
3.8. Total ore pe semestru 100 
 

 
          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de 
desfăşurare a 
cursului  

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – cursul se va desfăşura 

online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams. Se vor pune la dispoziţia 
studenţilor materiale în format electronic pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

5.2. de 
desfășurare a 
seminarului 

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – seminarul se va desfăşura 

online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams. Se vor pune la dispoziţia 
studenţilor materiale în format electronic pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2. Facultatea Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3. Departamentul Litere și Științe ale Educației  
1.4. Domeniul de studii  Ştiinţe ale Educației 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum  - 
4.2. de competenţe - 



 
6. Competențe specifice acumulate 
 

C
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C1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse niveluri de 
vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă 
C5. Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane / grupuri 
educaţionale (preşcolari/ şcolari mici/elevi, familii, profesori, angajaţi etc.) 
C6. Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră 

C
om

pe
te

nţ
e 

   
   

tr
an
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er

sa
le

 CT1. Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice 
explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei 
CT2. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării 
proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei 
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea formării și 
dezvoltării profesionale continue  

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Conştientizarea şi dobândirea abilităţii de insusire si utilizare corecta şi 
eficienta a deontologiei profesionale, creşterea capacităţii de a argumenta şi 
contra-argumenta tipuri de comportament si modele morale proprii activității 
didactice 

7.2. Obiectivele specifice 1. Cunoaşterea sistematică a tematicii si problematicii deontologiei profesiei 
didactice; 
2. Operarea clară şi eficientă cu principiile si normele deontologice ale profesiei de 
educator; 
3. Identificarea şi combaterea erorilor comportamenale ale unor cadre didactice; 
4. Formarea capacitătii de a aplica adecvat noţiunile şi strategiile de bază ale 
deontologiei profesorului în argumentarea, respectiv în respingerea unor idei, teze, 
din domeniul pedagogiei; 
5. Sporirea calitătii capacitătii profesionale. 
6. Crearea unei atitudini pozitive față de normele deontologice ale profesiei de 
educator și promovarea comportamentului dezirabil 

  8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Obs. 

Tema 1 - Obiectul de studiu al deontologiei profesionale. 
Delimitări conceptuale: etică, morală, moralitate, 
deontologie, profesionalism. 

Prelegere, dialog, prezentare power-point 
4 ore 

Tema 2 –  Etica şi activitatea profesională. Contribuţia eticii 
la optimizarea activităţii profesionale. Morala creştină şi 
etica profesională. 

Prelegere, dialog, prezentare power-point 
4 ore 

Tema 3 -  Moral – imoral - amoral. Normele 
comportamentale şi implicaţiile lor în sfera profesională. 
Codul etic. Profesionalism şi moralitate 

Prelegere, dialog, prezentare power-point 
4 ore 

Tema 4 -  Etica profesională, deontologia profesională: 
delimitări conceptuale. Problema responsabilităţii în 
activitatea profesională 

Prelegere, dialog, prezentare power-point 
4 ore 

Tema 5 - Teorii etice în raport cu practica profesională Prelegere, dialog, prezentare power-point 4 ore 
Tema 6 - Etica şi deontologia pedagogică. Deontologia 
alcătuirii manualelor şcolare, deontologia actului de 
evaluare, tactul pedagogic, meditațiile, conflictul şcolar şi 
rezolvarea lui 

Prelegere, dialog, prezentare power-point 

4 ore 

Tema 7 - Repere ale codului deontic în învățământul 
preșcolar și primar 

Prelegere, dialog, prezentare power-point 
4 ore 

   



Bibliografie obligatorie: 
Aristotel, 1988, Etica nicomahică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti. 
Bauman, Zygmunt, 2000, Etica postmodernă, Editura Amarcord, Timişoara. 
Bellu, N. şi colab., 1989, Morala în existenţa umană, Ed. Politică, Bucureşti. 
Cătineanu, T., 1982, Elemente de etică, vol. I, Ed. Dacia, Cluj-Napoca. 
Covey St.R.,Eficienţa în şapte trepte, 
Ghițău R., Etica profesiei didactice, Editura Universității AIC, Iași, 2013 
Grigoraş I., 1999, Probleme de etică, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi. 
Grigoraş, I. 1982, Personalitatea morală, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti. 
Kant, Im, 1972, Întemeierea metafizicii moravurilor, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti. 
Lazar C, Autoritate și deontologie, Editura Licorna, Buc.1999 
Lipovetsky, Gilles, 1996, Amurgul datoriei, Editura Babel, Bucureşti. 
Lupaşcu, Şt., 1994, Omul şi cele trei etici ale sale, Editura Fundaţiei „Ştefan Lupaşcu” Iaşi. 
MARCU, V. MAROTI, 1995, Deontologie pedagogica, Ed. Universitatii Oradea 
Maxim, S.T, 2000, Responsabilitatea morală, Muşatinii, Suceava. 
Maxim, S.T., 1999, Conştiinţa morală, Junimea, Colecţia Humanitas, Iaşi. 
Mândâcanu, V. 2001, Etica pedagogică. Chişinău: Editura Liceum, 
Miroiu, Mihaela, 2001, Introducere în etica profesională, Editura Trei, Iaşi. 
Morar, Vasile, 2004, Moralităţi elementare, Editura Paideia, Bucureşti 
Poenaru, R., Sava F., Didactogenia în şcoală, Editura Danubius, Buc., 1998 
Popovici Dumitru, Didactica. Soluţii noi la probleme controversate, Editura Aramis, Buc., 2000, pp.88-117 
Stere, E.,1979, Din istoria doctrinelor morale, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti  
 

Bibliografie facultativă: 
Boncu Stefan, Cristian Ceobanu, coordonatori, Psihologie școlară, Collegium Polirom, 2013. 
Ghițău R., Etica profesiei didactice, Editura Universității AIC, Iași, 2013 
Melrose Regalena, Elevii problemă. Trauma și eșecul școlar, Editura Trei, 2012. 
Jean Piaget, Judecata morală la copii, Editura Cartian, 2012. 
Poenaru, R., Deontologie generală. Substanţa ideii, Editura Erasmus, Buc., 2002 

 

8.2. Seminar  Metode de predare Obs. 

Tema 1 -  Importanţa studierii eticii şi a  
deontologiei profesionale 

Dialogul, conversația euristică, dezbatere, lucrul în grup 2 ore 

Tema 2 – Natura deontologiei profesionale 
- Domeniul deontologiei - Repere istorice cu 
privire la geneza deontologiei - Deontologia 
generală şi deontologiile profesiilor 

Dialogul, conversația euristică, dezbatere, lucrul în grup 2 ore 

Tema 3 -  Concepte cheie: libertate academică, 
autonomie personală, dreptate-echitate, 
profesionalism, onestitate şi corectitudine 
intelectuală, transparenţă, responsabilitate, 
respectul şi toleranţa 

Dialogul, conversația euristică, dezbatere, lucrul în grup 4 ore 

Tema 4 -  Binele moral şi datoria morală. Dialogul, conversația euristică, dezbatere, lucrul în grup 4 ore 

Tema 5 - Sistemul drepturilor și datoriilor 
personalului didactic. Drepturi - Datorii - 
Competența deontologică 
Sistemul drepturilor și datoriilor elevilor. Drepturi 
- Datorii 

Dialogul, conversația euristică, dezbatere, lucrul în grup 4 ore 

Tema 6 - Codul deontologic al pedagogului. 
Problema tactului pedagogic 
- Rolul, normele si principiile codului deontic al 
cadrelor didactice 
- Specificul normelor codului deontic al cadrelor 
didactice din învățământul preuniversitar 
- Particularitățile codului deontic al institutiilor de 
învățământ preșcolare 

Dialogul, conversația euristică, dezbatere, lucrul în grup 4 ore 



- Codul deontic pentru învățământul preuniversitar 
(un model) 

Tema 7 - Educaţia democratică, democraţia 
educaţională. 

Dialogul, conversația euristică, dezbatere, lucrul în grup 4 ore 

Tema 8 - Conflictul profesional şi rezolvarea lui  Dialogul, conversația euristică, dezbatere, lucrul în grup 4 ore 

Bibliografie obligatorie: 
Aristotel, 1988, Etica nicomahică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti. 
Bauman, Zygmunt, 2000, Etica postmodernă, Editura Amarcord, Timişoara. 
Bellu, N. şi colab., 1989, Morala în existenţa umană, Ed. Politică, Bucureşti. 
Cătineanu, T., 1982, Elemente de etică, vol. I, Ed. Dacia, Cluj-Napoca. 
Covey St.R.,Eficienţa în şapte trepte, 
Ghițău R., Etica profesiei didactice, Editura Universității AIC, Iași, 2013 
Grigoraş I., 1999, Probleme de etică, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi. 
Grigoraş, I. 1982, Personalitatea morală, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti. 
Kant, Im, 1972, Întemeierea metafizicii moravurilor, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti. 
Lazar C, Autoritate și deontologie, Editura Licorna, Buc.1999 
Lipovetsky, Gilles, 1996, Amurgul datoriei, Editura Babel, Bucureşti. 
Lupaşcu, Şt., 1994, Omul şi cele trei etici ale sale, Editura Fundaţiei „Ştefan Lupaşcu” Iaşi. 
MARCU, V. MAROTI, 1995, Deontologie pedagogica, Ed. Universitatii Oradea 
Maxim, S.T, 2000, Responsabilitatea morală, Muşatinii, Suceava. 
Maxim, S.T., 1999, Conştiinţa morală, Junimea, Colecţia Humanitas, Iaşi. 
Mândâcanu, V. 2001, Etica pedagogică. Chişinău: Editura Liceum, 
Miroiu, Mihaela, 2001, Introducere în etica profesională, Editura Trei, Iaşi. 
Morar, Vasile, 2004, Moralităţi elementare, Editura Paideia, Bucureşti 
Poenaru, R., Sava F., Didactogenia în şcoală, Editura Danubius, Buc., 1998 
Popovici Dumitru, Didactica. Soluţii noi la probleme controversate, Editura Aramis, Buc., 2000, pp.88-117 
Stere, E.,1979, Din istoria doctrinelor morale, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti  
Bibliografie facultativă: 
Boncu Stefan, Cristian Ceobanu, coordonatori, Psihologie școlară, Collegium Polirom, 2013. 
Ghițău R., Etica profesiei didactice, Editura Universității AIC, Iași, 2013 
Melrose Regalena, Elevii problemă. Trauma și eșecul școlar, Editura Trei, 2012. 
Jean Piaget, Judecata morală la copii, Editura Cartian, 2012. 
Poenaru, R., Deontologie generală. Substanţa ideii, Editura Erasmus, Buc., 2002 

 

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Conținutul disciplinei răspunde ariilor tematice din domeniu abordate pe plan național și 
internațional la acest nivel de studii, constituind premise pentru dezvoltarea competențelor profesionale și 
transversale ale studenților 

 

10. Evaluare 

Tip 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs 

Cunoaşterea terminologiei utilizate  Evaluare orală – Evaluare sumativă 
la sfârșitul semestrului  
 
 
 

50% 
 
 
 

Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 

10.5. 
Seminar 

Însuşirea problematicii tratate la curs şi seminar  Evaluare formativă (pe tot 
parcursul semestrului): o temă 
realizata în cadrul seminarului; se ia 
în considerare participarea activă și 
gradul de implicare în sarcinile de 
lucru, forma de prezentare. 

50% 
Capacitatea de a utiliza corect noțiunile 
de bază 
Dobândirea abilităţii de rezolvare a cazurilor 
practice 
Evaluarea argumentelor proprii sau susţinute de 



alţii  
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 
Prezență la activitățile de seminar   

10.6. Standard minim de performanţă 
-Standarde minime pentru nota 5:  
• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 
• Se ţine cont de activitatea din timpul semestrului şi de prezenţa la cursuri și seminarii; 
 
-Standarde pentru nota 10:            
• Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare                              
a limbajului de specialitate 

 
           

                                                                  Semnătura titularului de curs: Lect.univ.dr. Andreea-Mihaela Cilibiu 
 

  
 

                                                        Semnătura titularului de seminar: Lect.univ.dr. Andreea-Mihaela Cilibiu 
  

 
 

 
 

Data avizării în department,                                                                            Director de department,  
 

 

 

 

Semnătură Decan, 
 
 
 
 
 



                             
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei METODE ŞI TEHNICI DE ÎNVĂŢARE 
2.2. Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Vîrtop Sorin-Avram 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Vîrtop Sorin-Avram 
2.4. Anul de studii III 2.5. Semestrul  1 
2.6. Codul disciplinei UCB.01.4.1.L.C.5.17 2.7. Număr de credite 2 
2.8. Tipul de evaluare C 2.9. Regimul disciplinei DC 

Facultativă 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2. curs - 3.3. seminar/laborator 2 
3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

28 din care: 3.5. curs  3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 5 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri  10 
Tutoriat   
Examinări 2 
Alte activităţi  
3.7. Total ore studiu individual 22 
3.8. Total ore pe semestru 50 
 

 
          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Platforma Zoom, MS Teams sau altele recomandate 

5.2. de desfășurare a 
seminarului 

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Platforma Zoom, MS Teams sau altele recomandate 

 

 

 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2. Facultatea Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3. Departamentul Litere și Științe ale Educației  
1.4. Domeniul de studii  Ştiinţe ale Educației 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum   
4.2. de competenţe  



 

 

6. Competențe specifice acumulate 

C
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e CP4. Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a procesului de învățământ și a 

activităților de învățare / integrare socială specifice vârstei grupului țintă 
CP5. Consilierea, orientarea și asistarea psihopedagogică a diverselor categorii de persoane / 
grupuri educaționale (preșcolari / școlari mici / elevi, familii, profesori, angajați etc.) 
CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră 

C
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le

 CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 
CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice desfășurării proiectelor 
și a programelor din domeniul științelor educației                                   
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea formării și 
dezvoltării profesionale continue 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Însușirea elementelor teoretice și metodologice fundamentale în domeniul 
învăţării şcolare 

7.2. Obiectivele specifice La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 Explice situaţii şi contexte de învăţare prin prisma principalelor teorii studiate 
 Utilizeze corect aparatul conceptual specific teoriilor învăţării 
 Analizeze dificultăţi de învăţare sub aspectul demersurilor de asistenţă 
psihopedagogică 
 Demonstreze abilitatea de a aplica metode şi tehnici de învăţare în funcţie de 
particularităţile de vârstă ale elevilor 
 Să adapteze metode de învățare în funcție de conţinuturi specifice 
 Evalueze corect eficiența unor metode şi tehnici de învăţare în diverse contexte 
 

 

  8. Conţinuturi 

8.2. Seminar  Metode de predare Obs. 

Seminar organizatoric  Prelegere, dezbatere, exercițiu, feedback 2 
Învăţarea eficientă – precizări conceptuale Prelegere, dezbatere, exercițiu, feedback 2 

Elemente de ergonomie şi igienă a învăţării Prelegere, dezbatere, exercițiu, feedback 2 

Relaţia dintre teoriile, metodele şi tehnicile de 
învăţare 

Prelegere, dezbatere, exercițiu, feedback 2 

Abordări cognitive ale învăţării. Teoria 
triarhică a inteligenţei (R. Sternberg). Învăţarea 
bazată pe rezolvarea de probleme 

Prelegere, dezbatere, exercițiu, feedback 2 

Modelul învăţării propus de R. Feuerstein; 
tehnici de învăţare pentru asistarea elevilor cu 
dificultăţi de învăţare 

Prelegere, dezbatere, exercițiu, feedback 2 

Specificitatea învăţării la varsta adultă. Teoria 
andragogică (M. Knowles). Modelul învăţării 
experienţiale (D. Kolb). 

Prelegere, dezbatere, exercițiu, feedback 2 

Modelul învăţării autodirijate (R. Hiemstra) 
Teoria învăţării transformative (J. Mezirov) 

Prelegere, dezbatere, exercițiu, feedback 2 

Metode și tehnici de lectură Prelegere, dezbatere, exercițiu, feedback 2 

Metode și tehnici de procesare a informației. 
Tehnici de dezvoltare a gândirii critice 

Prelegere, dezbatere, exercițiu, feedback 2 



Strategii de autoreglare a învățării Prelegere, dezbatere, exercițiu, feedback 2 

Metode de învăţare prin cooperare şi colaborare Prelegere, dezbatere, exercițiu, feedback 2 

Stiluri de învăţare. Strategii de învăţare rapidă Prelegere, dezbatere, exercițiu, feedback 2 

Dezvoltarea abilităților personale de învățare Prelegere, dezbatere, exercițiu, feedback 2 

Bibliografie: 
1. Armeanu C. M., Panagoreț O., 2009, Tehnici de supeînvățare. 
2. Bernat., S.E. 2003, Tehnica învățării eficiente, PUC, Cluj-Napoca, p.224 
3. Bogathy Z., Sulea C., 2008, Manual de tehnici şi abilităţi academice, ed. a II-a, Editura Universităţii de Vest, 
Timişoara. 
4. Budei R., 2004, Citire rapidă, Casa de editură venus, Iași. 
5. Buzan T., B. Buzan, 2012, Hărţi mentale, Curtea Veche Publishing, Bucureşti. 
6. Henter R., Metacogniția. O abordare psiho-pedagogică, Editura Presa Universitară Clujeană, 2016. 
7. Joița E. (coordonator), 2008, Formarea pedagogică a profesorului. Instrumente d eînvățare cognitiv -
constructivistă, 
Editura didactică și Pedagogică R.A., București. 
8. Mih V., 2010, Psihologie educa țională vol 1, Editura ASCR, Cluj Napoca. 
9. Mih V., 2010, Psihologie educa țională vol 2, EdituraASCR, Cluj Napoca 
10. Neacșu I., 2006, Învățarea academică independentă. Ghid metodologic, Bucure ști. 
11. Neacşu, I., Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Polirom, Iaşi. 
12. Negreţ-Dobridor, I., Pânişoară, I.O., 2005, Ştiinţa învăţării, Polirom, Iaşi. 
13. Paloş, R., 2012, Teorii ale învăţării şi implicaţiile lor educaţionale, Editura Universităţii de Vest, Timişoara. 
14. Popa D., 2013, Strategii de simulare a învă țării autoreglate la elevii cu dificultăți de învățare. 
15. Sălăvăstru, D., 2009, Psihologia învăţării. Teorii şi aplicaţii educaţionale, Polirom, Iaşi. 
16. Temple, C., Steele, J.L., Kurtis, M.S, 2003, Aplicarea tehnicilor de dezvoltare a gândirii critice, Pro Didactica, 
Chişinău. 
17. Vianin, P., 2011, Ajutorul strategic pentru elevii cu dificultăţi şcolare, ASCR, Cluj-Napoca. 
18. Voderman C., 2017, Ajută-ți copilul să învețe, Editura Litera, București. 

 

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Continutul disciplinei a fost conceput astfel încât să contribuie la dezvoltarea cuno ștințelor, 
abilităților și atitudinilor necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribu țiilor în domeniul 
consilierii și orientării școlare ce le vor reveni absolvenților specializării Științe ale Educației dacă vor 
ocupa posturi de consilieri școlari. 

 

10. Evaluare 

Tip 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs 

Cunoaşterea terminologiei utilizate  Evaluare sumativă la sfârșitul 
semestrului :  

 
Evaluare formativă (pe tot 

parcursul semestrului)  

50% 
 
 
 
 
 

Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 

10.5. 
Seminar 

Însuşirea problematicii tratate la curs şi seminar  Evaluare formativă (pe tot parcursul 
semestrului)  
 

Activitati specifice studiului 
individual (teme de casă, proiecte 
individuale sau in echipa etc.) 

50 % 
Capacitatea de a utiliza corect noțiunile 
de bază 
Dobândirea abilităţii de rezolvare a cazurilor 
practice 
Evaluarea argumentelor proprii sau susţinute de 



alţii 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 
Prezență la activitățile de seminar   

10.6. Standard minim de performanţă 
-Standarde minime pentru nota 5:  
• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 
-Standarde pentru nota 10:            
• Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare                                                              
a limbajului de specialitate 

 
           

    Data completãrii       Semnãtura titularului de curs           Semnãtura titularului de seminar 
 1 Octombrie 2020             Lector univ. dr.                                     Lector univ. dr.  

                                        Vîrtop Sorin-Avram                          Vîrtop Sorin-Avram                                                                             

 

 

 

  Data avizãrii în departament                            Semnãtura directorului de departament 
               ........................                                                    ..........................  

         Semnătură Decan 
             ........................... 

 



                             
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Etică şi integritate academică 
2.2. Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Andreea-Mihaela Cilibiu 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Andreea-Mihaela Cilibiu 
2.4. Anul de studii II 2.5. Semestrul  II 
2.6. Codul disciplinei UCB.01.4.1.A.S.4.16 2.7. Număr de credite 4 
2.8. Tipul de evaluare C 2.9. Regimul disciplinei DS 

Opțional 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 
3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri  12 
Tutoriat   
Examinări 2 
Alte activităţi - 
3.7. Total ore studiu individual 44 
3.8. Total ore pe semestru 100 
 

 
          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – cursul se va desfăşura 

online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams. Se vor pune la 
dispoziţia studenţilor materiale în format electronic pentru o mai buna 
înţelegere a materiei. 

5.2. de desfășurare a 
seminarului 

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 

Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul – seminarul se va 
desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams. Se vor 
pune la dispoziţia studenţilor materiale în format electronic pentru o mai buna 
înţelegere a materiei. 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2. Facultatea Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3. Departamentul Științe Politice și Management Public 
1.4. Domeniul de studii  Litere și Științe ale Educației 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum  - 
4.2. de competenţe - 



 
 
6. Competențe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 
CP1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse niveluri de 
vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă 
CP5. Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane / grupuri 
educaţionale (preşcolari/ şcolari mici/elevi, familii, profesori, angajaţi etc.) 
CP6. Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră 
 

C
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 CT1. Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice 
explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei 
CT2. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării 
proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei 
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea formării și 
dezvoltării profesionale continue  

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

 Însuşirea într-un mod adecvat a conceptelor specifice eticii şi 
integritaţii academice pentru aplicarea lor în dezvoltarea unei 
cariere profesionale responsabile, conduita morală fiind un 
important reper al profesionalismului. 
 

7.2. Obiectivele specifice  Cunoaşterea importanţei conceptelor de etică şi integritate academică; 
 Dezvoltarea capacităţilor de apreciere şi valorizare a principalelor puncte 

de vedere privind etica și integritatea academică;  
 Dezvoltarea abilităților de identificare și soluționare a problemelor cu 

implicații de natură etică (dileme etice); 
 Dobândirea cunoștințelor și a abilităţilor necesare pentru intelegerea, 

respectarea, elaborarea, implementarea codurilor de etică universitară; 
 Înţelegerea conceptelor necesare elaborării de lucrări academice/ 

ştiinţifice în conformitate cu principiile eticii şi integrităţii academice 
 Înţelegerea implementării în mediul academic a procedurilor privind etica 

şi integritatea academică 
 Înţelegerea modului de utilizare a programelor anti-plagiat, mod de lucru 

şi limitări 
 Crearea unei atitudini pozitive față de normele normele morale și 

principiile etice existente la nivelul comunității academice și promovarea 
comportamentului dezirabil. 

 

  8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Obs. 

Tema 1 - VALORI ŞI NORME - DELIMITĂRI 
CONCEPTUALE.  
 

Prelegere, dialog, prezentare power-point 
 2 ore 

Tema 2 - VALORILE ŞI NORMELE 
UNIVERSITARE 
 

Prelegere, dialog, prezentare power-point 
 2 ore 

Tema 3 - SCHIŢA PENTRU O ETICĂ 
UNIVERSITARĂ POSIBILĂ LA UNIVERSITATEA 
„CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU-JIU 
CODUL DE ETICĂ UNIVERSITARĂ 

Prelegere, dialog, prezentare power-point 

4 ore 



Tema 4 - CORUPŢIA CA FENOMEN SOCIAL 
  

Prelegere, dialog, prezentare power-point 
2 ore 

Tema 5 - STRATEGIA ANTICORUPȚIE ÎN 
EDUCAȚIE 
 

Prelegere, dialog, prezentare power-point 
2 ore 

Tema 6 -  PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ȘI 
DREPTUL DE AUTOR 
 

Prelegere, dialog, prezentare power-point 
2 ore 

Tema 7 - LIPSA DE INTEGRITATE ACADEMICĂ 
 

Prelegere, dialog, prezentare power-point 
2 ore 

Tema 8 – PLAGIATUL  
 

Prelegere, dialog, prezentare power-point 
6 ore 

Tema 9 – ALTE FORME DE LIPSĂ DE 
ONESTITATE ACADEMICĂ 
 

Prelegere, dialog, prezentare power-point 
2 ore 

Tema 10 - CONSECINȚE ȘI SANCȚIUNI 
 

Prelegere, dialog, prezentare power-point 
2 ore 

Tema 11 - EFECTELE SOCIALE ALE LIPSEI DE 
INTEGRITATE ACADEMICĂ 

Prelegere, dialog, prezentare power-point 
2 ore 

   
Bibliografie obligatorie: 
Ariely, D. (2012). Adevărul (cinstit) despre necinste. Cum îi minţim pe toţi dar mai ales pe noi înşine. Bucureşti: 
Editura Publica 
Boncu, S. (2000). Devianţa tolerată. Iași: Editura Universităţii Al. I. Cuza 
Boncu, Ş. Curelaru, M., Nastas, D., Onici, O. (2017). Norme, legi și avertizori, in Psihologia Socială, Iasi, Nr. 40 
Carta Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, 
http://www.utgjiu.ro/docs/calitate/2016/CARTA%20UCB.pdf 
Cathcart, Th., (2014). Dilema. Cum alegem când nu avem de ales. Bucureşti: Editura Philobia 
Codul de Etică al Universității din București, http://www.unibuc.ro/n/despre/Codul_d 
e_etica_al_Universitatii_din_Bucuresti.php 
Francione, G., Charton, A., (2015). Să mâncăm etic. O analiză a moralităţii consumului de animale, Bucureşti: 
Editura Adenium 
Ghiațău, Roxana, (2013), Etica profesiei didactice, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza Iași. 
Gorun, Adrian, EDUCAŢIA ÎNCOTRO? Modele de administrare a sistemului educaţional, editura Academica 
Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2010 
Gorun, Adrian, Gorun, Horaţiu, Ghid pentru activitatea în administraţia publică centrală şi locală, Editura 
Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2010 
Haidt, J. Mintea moralistă. De ce ne dezbină politica şi religia? Bucureşti: Editura Humanitas 
http://www.ccea.ro/etica-si-integritate-academica/ 
http://www.ccea.ro/publicatii/volume/institutionalizarea-eticii-mecanisme-si-instrumente/ 
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2017/legislatie%20MEN/Legea%20nr.%201_2011_
actualizata2018.pdf  
Ioan, B., Astărăstoaie, V. (2013). (ed.). Dileme etice la finalul vieţii, Iaşi: Editura Polirom. 
Ionescu Gh. Gh., Bibu N., Munteanu V., Gligor D. (2010) Etica în afaceri. Timişoara: Editura Universităţii de Vest 
din Timișoara 
Legea 1/2011, Legea Educației Naționale, 
Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, 
http://www.lib.ugal.ro/Legislatie/legislatie_resurse_umane/Legea_206_27_ mai_2004.pdf 
Legea 8/1996 a drepturilor de autor și drepturilor conexe, http://www.orda.ro/fisiere/2015 
/Legislatie/Lege_8_1996_ultima_modificare_9%20nov_2015.pdf 
Manualul european privind etica în cercetare elaborat de Comisia Europeană, 
https://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/textbook-on-ethics-report_en.pdf 
Mihailov, E. (2017). Arhitectonica moralitatii. Bucuresti: Editura Paralele 45 
Miroiu, A., (1995). Etica aplicata. Bucuresti: Editura Alternative, Filosofie & Societate 
Olaru, B. Holman, A., (coord.). (2015). Contribuţii la psihologia morală: evaluări ale rezultatelor şi noi cercetări 
empirice. Bucureşti: Editura Prouniversitaria 
Peseschkian, N. (2005). Poveşti orientale ca instrumente de psihoterapie. Bucureşti: Editura Trei 
Singer, P. (2006), Tratat de Etică, Bucureşti: Editura Polirom 



Singer, P. (2017). Altruismul eficient. Ghid pentru o viaţă trăită în mod etic. Bucureşti: Editura Litera 
Șarpe, D., Popescu, D., Neagu, A., Ciucur, V., (2011), Standarde de integritate în mediul universitar, UEFISCDI, 
București. 
Șercan, Emilia, (2017), Deontologie academică. Ghid practic, Editura Universității București 
Taleb, N.N. (2014). Antifragil. Ce avem de câştigat de pe urma dezordinii. Bucureşti: Editura Curtea Veche 

 

8.2. Seminar Metode de predare Obs. 

Tema 1 - Ce este etica? Ce este integritatea? Abordări 
interdisciplinare şi integrative 

Dialogul, conversația euristică, dezbatere, 
lucrul în grup 4 ore 

Tema 2 - Perspectiva filozofică; Marile tradiţii etice; 
etica teoretică vs. etica aplicată; Dileme etice; Practici și 
dileme etice, vulnerabilitate și risc în şcoală, 
universitate, instituţii publice 
 

Dialogul, conversația euristică, dezbatere, 
lucrul în grup 

4 ore 

Tema 3 - Etică aplicată: Bioetică; Viaţa & Moartea: 
Avortul, Eutanasia; Pedeapsa cu moartea; Sărăcie şi 
război; Altruismul eficient 
 

Dialogul, conversația euristică, dezbatere, 
lucrul în grup 

4 ore 

Tema 4 -  Probleme etice și internetul (inclusiv 
reţelele de socializare) 
 

Dialogul, conversația euristică, dezbatere, 
lucrul în grup 4 ore 

Tema 5 – Psihologia moralei. Introducere în 
problematica integrităţii – caracteristicile conceptului de 
integritate ; Integritatea personală - principii, valori, 
standarde; Reputaţia (individuală şi publică); 
 

Dialogul, conversația euristică, dezbatere, 
lucrul în grup 

4 ore 

Tema 6 - Etica în afaceri; responsabilitatea socială a 
firmei 
Comportamentele contraproductive în organizaţii: 
întârzierile, tragerile de timp, absenteismul, risipa, lipsa 
respectului faţă de colegi, bârfa, furt, frauda, favoritism, 
nepotism, bullying, mobbing, sabotaj, agresivitate, 
hărţuire.  
Codurile etice profesionale 
 

Dialogul, conversația euristică, dezbatere, 
lucrul în grup 

4 ore 

Tema 7 – Cum ne recăpătăm sănătatea etică?  
Viitor și perspective: Iluzia devenită realitate, 
instituţionalizarea eticii; Cultura integrităţii 
instituţionale 
 

Dialogul, conversația euristică, dezbatere, 
lucrul în grup 

4 ore 

Bibliografie obligatorie: 
Ariely, D. (2012). Adevărul (cinstit) despre necinste. Cum îi minţim pe toţi dar mai ales pe noi înşine. Bucureşti: 
Editura Publica 
Boncu, S. (2000). Devianţa tolerată. Iași: Editura Universităţii Al. I. Cuza 
Boncu, Ş. Curelaru, M., Nastas, D., Onici, O. (2017). Norme, legi și avertizori, in Psihologia Socială, Iasi, Nr. 40 
Carta Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, 
http://www.utgjiu.ro/docs/calitate/2016/CARTA%20UCB.pdf 
Cathcart, Th., (2014). Dilema. Cum alegem când nu avem de ales. Bucureşti: Editura Philobia 
Codul de Etică al Universității din București, http://www.unibuc.ro/n/despre/Codul_d 
e_etica_al_Universitatii_din_Bucuresti.php 
Francione, G., Charton, A., (2015). Să mâncăm etic. O analiză a moralităţii consumului de animale, Bucureşti: 
Editura Adenium 
Ghiațău, Roxana, (2013), Etica profesiei didactice, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza Iași. 
Gorun, Adrian, EDUCAŢIA ÎNCOTRO? Modele de administrare a sistemului educaţional, editura Academica 



Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2010 
Gorun, Adrian, Gorun, Horaţiu, Ghid pentru activitatea în administraţia publică centrală şi locală, Editura 
Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2010 
Haidt, J. Mintea moralistă. De ce ne dezbină politica şi religia? Bucureşti: Editura Humanitas 
http://www.ccea.ro/etica-si-integritate-academica/ 
http://www.ccea.ro/publicatii/volume/institutionalizarea-eticii-mecanisme-si-instrumente/ 
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2017/legislatie%20MEN/Legea%20nr.%201_2011_
actualizata2018.pdf  
Ioan, B., Astărăstoaie, V. (2013). (ed.). Dileme etice la finalul vieţii, Iaşi: Editura Polirom. 
Ionescu Gh. Gh., Bibu N., Munteanu V., Gligor D. (2010) Etica în afaceri. Timişoara: Editura Universităţii de Vest 
din Timișoara 
Legea 1/2011, Legea Educației Naționale, 
Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, 
http://www.lib.ugal.ro/Legislatie/legislatie_resurse_umane/Legea_206_27_ mai_2004.pdf 
Legea 8/1996 a drepturilor de autor și drepturilor conexe, http://www.orda.ro/fisiere/2015 
/Legislatie/Lege_8_1996_ultima_modificare_9%20nov_2015.pdf 
Manualul european privind etica în cercetare elaborat de Comisia Europeană, 
https://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/textbook-on-ethics-report_en.pdf 
Mihailov, E. (2017). Arhitectonica moralitatii. Bucuresti: Editura Paralele 45 
Miroiu, A., (1995). Etica aplicata. Bucuresti: Editura Alternative, Filosofie & Societate 
Olaru, B. Holman, A., (coord.). (2015). Contribuţii la psihologia morală: evaluări ale rezultatelor şi noi cercetări 
empirice. Bucureşti: Editura Prouniversitaria 
Peseschkian, N. (2005). Poveşti orientale ca instrumente de psihoterapie. Bucureşti: Editura Trei 
Singer, P. (2006), Tratat de Etică, Bucureşti: Editura Polirom 
Singer, P. (2017). Altruismul eficient. Ghid pentru o viaţă trăită în mod etic. Bucureşti: Editura Litera 
Șarpe, D., Popescu, D., Neagu, A., Ciucur, V., (2011), Standarde de integritate în mediul universitar, UEFISCDI, 
București. 
Șercan, Emilia, (2017), Deontologie academică. Ghid practic, Editura Universității București 
Taleb, N.N. (2014). Antifragil. Ce avem de câştigat de pe urma dezordinii. Bucureşti: Editura Curtea Veche 

 

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Conținutul disciplinei răspunde ariilor tematice din domeniu abordate pe plan național și 
internațional la acest nivel de studii, constituind premise pentru dezvoltarea competențelor profesionale și 
transversale ale studenților 

 

10. Evaluare 

Tip 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs 

Cunoaşterea terminologiei utilizate  Evaluare orală – Evaluare sumativă 
la sfârșitul semestrului  
 
 
 

50% 
 
 
 

Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 

10.5. 
Seminar 

Însuşirea problematicii tratate la curs şi seminar  Evaluare formativă (pe tot 
parcursul semestrului): o temă 
realizata în cadrul seminarului; se ia 
în considerare participarea activă și 
gradul de implicare în sarcinile de 
lucru, forma de prezentare. 

 

 
      50% 

 
Capacitatea de a utiliza corect noțiunile 
de bază 
Dobândirea abilităţii de rezolvare a cazurilor 
practice 
Evaluarea argumentelor proprii sau susţinute de 
alţii 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro- şi contra studiate 
Prezență la activitățile de seminar   

10.6. Standard minim de performanţă 
-Standarde minime pentru nota 5:  



• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 
• Se ţine cont de activitatea din timpul semestrului şi de prezenţa la cursuri și seminarii; 
 
-Standarde pentru nota 10:            
• Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare                                                              
a limbajului de specialitate 

 
 

            
                                                                  Semnătura titularului de curs: Lect.univ.dr. Andreea-Mihaela Cilibiu 

 
 
 

 
                                                             Semnătura titularului de seminar: Lect.univ.dr. Andreea-Mihaela Cilibiu 

 
 

 
 
 
Data avizării în department,                                                                            Director de department,  
 

 

 

Semnătură Decan, 
 



                             
                          Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                              

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Educație pentru sănătate 
2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. univ.dr. Mălăiuş Vasile 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect. univ.dr. Mălăiuş Vasile 
2.4. Anul de studii III 2.5. Semestrul  I 
2.6. Codul disciplinei UCB.01.4.1.A.S.5.12 2.7. Număr de credite 3 
2.8. Tipul de evaluare C 2.9. Regimul disciplinei DS 

Opțională 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1 
3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

42 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 13 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri  10 
Tutoriat   
Examinări 2 
Alte activităţi  
3.7. Total ore studiu individual 33 
3.8. Total ore pe semestru 75 
 

 
          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul - cursul se va desfăşura 

online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă platformă 
agreată sau prin transmisiune TV. Se vor pune la dispoziţia studenţilor 
materiale în format electronic pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

5.2. de desfășurare a 
seminarului 

 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 
 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 
 Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul - cursul se va desfăşura 

online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau altă platformă 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
1.2. Facultatea Facultatea de  Ştiinţe ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 
1.3. Departamentul Litere și Științe ale Educației  
1.4. Domeniul de studii  Ştiinţe ale Educației 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
1.7. Anul universitar 2020-2021 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum   
4.2. de competenţe  



agreată sau prin transmisiune TV. Se vor pune la dispoziţia studenţilor 
materiale în format electronic pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

 

6. Competențe specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

 
P

ro
fe

si
on

al
e 

CP4. Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a procesului de învățământ și a 
activităților de învățare / integrare socială specifice vârstei grupului țintă 
CP5. Consilierea, orientarea și asistarea psihopedagogică a diverselor categorii de persoane / 
grupuri educaționale (preșcolari / școlari mici / elevi, familii, profesori, angajați etc.) 
CP6. Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră  

C
om

pe
te

nţ
e 

   
   

tr
an

sv
er

sa
le

 CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite 
CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare specifice desfășurării proiectelor 
și a programelor din domeniul științelor educației                                   
CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vederea formării și 
dezvoltării profesionale continue 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Înțelegerea rolului școlii și al grădiniței în formarea conduitelor sanogene 
ale elevilor și preșcolarilor 

7.2. Obiectivele specifice • Clarificarea raportului dintre igiena şcolară şi educaţia pentru sănătate; 
• Formarea deprinderilor sanogene; 
• Înţelegerea normelor de igienă specifice diferitelor tipuri e igienă; 
• Elaborarea de modalităţi practice de diferenţiere, personalizare/ 
individualizare a activităţii instructiv-educative la disciplina educaţie pentru 
sănătate, prin strategii centrate pe elev 
• Stimularea interesului şi a unei atitudini deschise, receptive faţă de 
promovarea principiilor educaţiei pentru sănătate la nivelul şcolii.  

 
  8. Conţinuturi 
 

8.1. Curs Metode de predare Obs. 

1. Igiena scolara. Clarificări conceptuale, stabilirea 
capacitatii de adaptare si integrare sociala, programul de 
activitate in cursul zilei a scolarului mic, programul de 
activitate saptamanal. 

prelegerea, conversaţia, explicaţia, 
demonstraţia, problematizarea, 
exerciţiul, observaţia, studiul de caz, 
brainstorming-ul 

4 

2. Igiena comunitara: generalitati, medicina comunitara: 
obiectiv, scop; comunitatea; definitie, tipuri de comunitate. 

prelegerea, conversaţia, explicaţia, 
demonstraţia, problematizarea, 
exerciţiul, observaţia, studiul de caz, 
brainstorming-ul 

4 

3. Mediul ecologic: generalitati, starea de sanatate, gradele 
de sanatate; 

prelegerea, conversaţia, explicaţia, 
demonstraţia, problematizarea, 
exerciţiul, observaţia, studiul de caz, 
brainstorming-ul 

4 

4. Igiena aerului ambiental: temperatura – incalzirea 
directa, incalzirea indirecta, temperatura medie, 
temperatura optima, stresul termic: manifestari generale 
compensatorii, manifestarii ale decompensarii; stresul la 

prelegerea, conversaţia, explicaţia, 
demonstraţia, problematizarea, 
exerciţiul, observaţia, studiul de caz, 

2 



rece: manifestari generale compensatorii, manifestarii ale 
decompensarii 

brainstorming-ul 

5. Igiena locuintei: generalitati, locuinta: definitie, norme 
igienice: amplasare, distante, suprafete, materiale de 
constructie, numarul camerelor, ambianta termica, iluminat 
natural si artificial,zgomot intern si extern , incalzitul 
locuintei, poluarea interioara 

prelegerea, conversaţia, explicaţia, 
demonstraţia, problematizarea, 
exerciţiul, observaţia, studiul de caz, 
brainstorming-ul 

2 

6. Igiena apei la nivel comunitar: generalitati, sursele de 
apa, normele igienico-sanitare ale apei potabile: proprietati 
organoleptice, fizice, chimice, bacteriologice, biologice. 

prelegerea, conversaţia, explicaţia, 
demonstraţia, problematizarea, 
exerciţiul, observaţia, studiul de caz, 
brainstorming-ul 

4 

7. Igiena solului: generalitati, proprietati fizice, chimice , 
biologice; poluarea solului: poluarea epidemilogica: 
contaminarea om-sol-om, animal-sol-om, sol-om; poluarea 
chimica, masuri de combatere si preventie a poluarii 
solului 

prelegerea, conversaţia, explicaţia, 
demonstraţia, problematizarea, 
exerciţiul, observaţia, studiul de caz, 
brainstorming-ul 

2 

8. Igiena alimentatiei: importanta alimentelor, alimentatia 
sub aspect cantitativ, calitativ; necesarul alimentar al 
omului, importanta si necesarul de proteine, importanta si 
necesarul de lipide, importanta si necesarul de glucide; 
Igiena alimentatiei: importanta si necesarul de saruri 
minerale. 

prelegerea, conversaţia, explicaţia, 
demonstraţia, problematizarea, 
exerciţiul, observaţia, studiul de caz, 
brainstorming-ul 

4 

9. Igiena radiatiilor: clasificare, radiatii neionizante, 
actiunea radiatiilor solare asupra organismului, terapia cu 
lumina polarizata, radiatii ionizante, fondul radioactiv 
natural. 

prelegerea, conversaţia, explicaţia, 
demonstraţia, problematizarea, 
exerciţiul, observaţia, studiul de caz, 
brainstorming-ul 

2 

Bibliografie 
5. Jompan, A. - Igiena comunitara, Editura Eurostampa, 2002 
6. Vlaicu, Brighita, - Igiena si ecologie alimentara, Ed. Eurobit , Timisoara, 1998 
7. Manescu S., Tanasescu, G. Dumitrache, S, Cucu, M. – Igiena, Ed medicala Bucuresti, 1991 
8. Revista “Medicina familiei 

 

8.2. Seminar  Metode de predare Obs. 

1. Igiena scolara. Programul de refacere a 
randamentului, orarul, norme de igiena din 
comunitatile scolare, cladirea scolii, internatul 
scolar, medicina scolara 
 

prelegerea, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, 
problematizarea, exerciţiul, observaţia, studiul de 
caz, brainstorming-ul 

2 

2. Igiena comunitara: Modele de comunitate; 
ramuri ale igienei 
 

prelegerea, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, 
problematizarea, exerciţiul, observaţia, studiul de 
caz, brainstorming-ul 

1 

3. Mediul ecologic: sanatatea mediului comunitatii 
 

prelegerea, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, 
problematizarea, exerciţiul, observaţia, studiul de 
caz, brainstorming-ul 

1 

4. Igiena aerului: umiditatea aerului; miscarea 
aerului; compozitia aerului; oxigenul: valori 
normale, manifestari ale scaderii concentratiei 
oxigenului; dioxidul de carbon: valori normale, 

prelegerea, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, 
problematizarea, exerciţiul, observaţia, studiul de 
caz, brainstorming-ul 

2 



intoxicatia cu CO2, simptomatologie; poluarea 
aerului: definitie, surse de poluare, combaterea 
poluarii 
 
5. Igiena locuintei: Analiza normelor igienice ale 
locuinţei: amplasare, distante, suprafete, materiale 
de constructie, numarul camerelor, ambianta 
termica, iluminat natural si artificial,zgomot intern 
si extern , incalzitul locuintei, poluarea interioara 
 

prelegerea, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, 
problematizarea, exerciţiul, observaţia, studiul de 
caz, brainstorming-ul 

2 

6. Igiena apei: Analiza normelor igienice ale apei: 
risc patogen infectios, risc patogen prin carenta sau 
exces de substante chimice: carenta de iod, 
duritatea scazuta a apei, excesul unor substante 
chimice, carenta si excesul de fluor, carenta de 
fluor; risc toxic transmis prin apa;profilaxia 
poluarii apelor 
 

prelegerea, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, 
problematizarea, exerciţiul, observaţia, studiul de 
caz, brainstorming-ul 

2 

7. Igiena solului: generalitati, proprietati fizice, 
chimice, biologice; poluarea solului: poluarea 
epidemilogica: contaminarea om-sol-om, animal-
sol-om, sol-om; poluarea chimica, masuri de 
combatere si preventie a poluarii solului 
 

prelegerea, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, 
problematizarea, exerciţiul, observaţia, studiul de 
caz, brainstorming-ul 

1 

8. Igiena alimentatiei: principalele grupe de 
alimente: laptele si derivatele din lapte, carnea si 
pestele, ouale, legumele si fructele, cereale si 
produse din cereale, zaharul si produsele din zahar, 
grăsimile alimentare, bauturile alcoolice si 
nealcoolice, prelucrarea culinara a alimentelor 
 

prelegerea, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, 
problematizarea, exerciţiul, observaţia, studiul de 
caz, brainstorming-ul 

2 

9. Igiena radiatiilor: radioactivitatea artificiala, 
efectele radiatiilor ionizante asupra organismului 
uman.  
 
 

prelegerea, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, 
problematizarea, exerciţiul, observaţia, studiul de 
caz, brainstorming-ul 

1 

Bibliografie 
5. Jompan, A. - Igiena comunitara, Editura Eurostampa, 2002 
6. Vlaicu, Brighita, - Igiena si ecologie alimentara, Ed. Eurobit , Timisoara, 1998 
7. Manescu S., Tanasescu, G. Dumitrache, S, Cucu, M. – Igiena, Ed medicala Bucuresti, 1991 
8. Revista “Medicina familiei  

 

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Conținutul disciplinei răspunde ariilor tematice din domeniu abordate pe plan național și 
internațional la acest nivel de studii şi se axează pe dezvoltarea competenţelor profesionale şi a celor 
transversale în concordanţă cu Sistemul Operaţional al Calificărilor din Învăţământul Superior din 
România în general şi specifice Domeniului Ştiinţele Educaţiei, în special. 
Parcurgerea acestei discipline va dezvolta studenţilor competenţe de analiză, interpretare și intervenție 
pentru promovarea conduitelor sanogene în grădiniţă şi clasele I-IV 

 

10. Evaluare 

Tip 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 



10.4. Curs 

Cunoaşterea terminologiei utilizate  Evaluare sumativă la sfârșitul 
semestrului: evaluare orală 

 
 

50% 
 
 
 
 
 

Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 

10.5. 
Seminar 

Însuşirea problematicii tratate la curs şi seminar  Evaluare formativă (pe tot parcursul 
semestrului)  
 

Activitati specifice studiului 
individual (teme de casă, proiecte 
individuale sau in echipa etc.) 

50 % 
Capacitatea de a utiliza corect noțiunile 
de bază 
Dobândirea abilităţii de rezolvare a cazurilor 
practice 
Evaluarea argumentelor proprii sau susţinute de 
alţii 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 
pro şi contra studiate 
Prezență la activitățile de seminar   

10.6. Standard minim de performanţă 
-Standarde minime pentru nota 5:  
• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 
-Standarde pentru nota 10:            
• Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare                                                              
a limbajului de specialitate 

 
           

                                                                 Semnătura titularului de curs: 
                                                                    Lect. univ.dr. Mălăiuş Vasile          

 
 

 
 

                                                             Semnătura titularului de seminar: 
                                                               Lect. univ.dr. Mălăiuş Vasile   

 
 
 
 
 
 

Data avizării în department,                                                                            Director de department,  
 

 

 

 

 

          Semnătură Decan, 
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